
1 

 

 تلخٌص كتاب

 فتح القوي المتٌن

ة الخمسٌن  فً شرح األربعٌن وتتمَّ

 للنووي وابن رجب رحمهما هللا

 

 

 للعالمة

 عبد المحسن بن حمد العباد البدر

 

 إعداد

 علً أحمد عبدربه العولقً

 



2 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

aliaas2014@gmail.com

 الحدٌث األول

ٌقول: )) إنَّما األعمال  قال: سمعُت رسول هللا  عن أمٌر المؤمنٌن أبً حفص عمر بن الخطاب 

ما لكلِّ امرئ ما نوى، فَمن كانت هجرُته إلى هللا ورسوله فهجرُته إل ٌَّات، وإنَّ ى هللا ورسوله، ومن كانت بالن

ٌُصٌبها أو امرأة ٌنكحها فهجرته إلى ما هاجر إلٌه ((.  هجرته لدنٌا 

ثٌن أبو عبد هللا محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن المغٌرة بن بردزبه البخاري، وأبو  رواه إماَما المحدِّ

 ا أصحُّ الكتب المصنَّفة.الحسٌن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشٌري النٌسابوري فً صحٌحٌهما اللذٌن هم

ٌَّة وإرادته وجه هللا  ـ ٔ كان السلؾ ٌستحبُّون افتتاح الكتب بهذا الحدٌث؛ تنبٌهاً للطالب على تصحٌح الن

ٌَّة.  تعالى بجمٌع أعماله البارزة والخف

وهو إحدى قواعد اإلٌمان وأول دعابمه وآكد األركان، قال الشافعً رحمه هللا: ٌدخل هذا الحدٌث فً 

 عٌن باباً من الفقه، وقال أٌضاً: هو ثلث العلم، وهو أحد األحادٌث التً علٌها مدار اإلسبلم.سب

ٌَّات (( ٕ ما األعمال بالن ٌَّة فً اللؽة: القصد، وتؤتً  ـ قوله: )) إنَّ اتها، والن ٌَّ أي: أنَّ األعمال معتبرة بن

ٌز العبادات عن العادات، كالؽسل من للتمٌٌز بٌن العبادات، كتمٌٌز فرض عن فرض، أو فرض عن نفل، وتمٌ

ؾ )عادة(. د والتنظُّ  الجنابة )عبادة( والؽسل للتبرُّ

ٌَّة فً أيِّ قُربة من القَُرب، إالَّ فً الحجِّ والعمرة. ٌَّة محلُّها القلب، والتلفُّظ بها بدعة، فبل ٌجوز التلفُّظ بالن  والن

حصل له من عمله إالَّ ما نواه، فإن نوى خٌراً حصل له أي: ال ٌ ـ قوله: )) وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى (( ٖ
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. ا حصل له شرٌّ  خٌر ٌ، وإن نوى شّرً

أي: من كانت هجرته إلى  ـ وقوله: ))فَمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله...(( ٗ

ٌَّة وقصداً، فهجرته إلى هللا ورسوله ثواباً وأجراً،  هللا ورسوله ن

ٌُصٌبها أو امرأة ٌنكحها فً دار اإلسبلم، وَمن كانت هج رُته من دار الشرك إلى دار اإلسبلم لطلب دنٌا 

ل تاجٌر، والثانً خاطب، ولٌس واحد منهما بمهاجر.  فهجرته إلى ما هاجر إلٌه من ذلك، فاألوَّ

حبشة، والهجرة من الَهجر وهو الترك، وتكون بترك بلد الخوؾ إلى بلد األمن، كالهجرة من مكة إلى ال

وتكون من ببلد الكفر إلى ببلد اإلسبلم، كالهجرة من مكة إلى المدٌنة، وقد انتهت الهجرة إلٌها بفتح مكة، 

 والهجرة من ببلد الشرك إلى ببلد اإلسبلم باقٌة إلى قٌام الساعة.

ٌُستفاد من الحدٌث:ـ  ا   ِممَّ

ٌَّة. 1  ـ أنَّه ال عمل إالَّ بن

ٌَّته.ـ أنَّ ثواب العامل على عمله  2  على حسب ن

ٌَّته. 3 ٌُحرم بحسب ن ٌُإجُر أو ٌإزر أو   ـ أنَّ اإلنساَن 

 الحدٌث الثانً

ذات ٌوم إذ َطلََع علٌنا رجلٌ شدٌد  أٌضاً قال: )) بٌنما نحن جلوٌس عند رسول هللا  عن عمر 

ا أحٌد، حتى جل ٌُرى علٌه أثُر السفر وال ٌعرفه منَّ ًِّ بٌاض الثٌاب، شدٌد سواد الشعر، ال  ب ، س إلى النَّ

فأسَند ركبتٌه إلى ركبتٌه، ووضع كفٌَّه على فخذٌه، وقال: ٌا محمد أخبرنً عن اإلسالم؟ فقال رسول هللا 

: اإلسالُم أن تشهَد أن ال إله إال هللا وأنَّ محمداً رسول هللا، وتقٌم الصالة، وتؤتً الزكاة، وتصوم رمضان، 

قه، قال: فأخبرنً عن اإلٌمان؟ قال: وتحج البٌت إن استطعَت إلٌه سبٌالً،  قال: صدقت، فعجبنا له ٌسأله وٌصدِّ

أن تؤمَن باهلل ومالبكته وُكتبه ورسله والٌوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خٌره وشره، قال: صدقَت، فأخبرنً عن 

عة؟ قال: ما اإلحسان؟ قال: أن تعبَد هللا كأنَّك تراه، فإن لَم تكن تراه فإنَّه ٌراك، قال: فأخبرنً عن السا
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َتها، وأن ترى الُحفاَة الُعراة  المسبول عنها بأعلَم من السابل، قال: فأخبرنً عن أَماراتِها؟ قال: أن تلَد األََمُة ربَّ

ا ثم قال: ٌا عمر أتدري َمن السابل؟ قلت: هللا  ًٌّ العالة ِرعاء الشاِء ٌتطاولون فً الُبنٌان، ثمَّ انطلق فلبث مل

 .نَّه جبرٌل أتاكم ٌعلُِّمكم دٌَنكم (( رواه مسلمورسوله أعلم، قال: فإ

ًُّ ـ ٔ ب جبرٌل عندما سؤله عن اإلسبلم باألمور الظاهرة، وعندما سؤله عن اإلٌمان، أجابه  أجاب النَّ

ق بٌنها فً المعنى، وقد  كر فُرِّ باألمور الباطنة، ولفَظا اإلسبلم واإلٌمان من األلفاظ التً إذا ُجمع بٌنها فً الذِّ

 تمعا هنا، وإذا أُفرد أحُدهما عن اآلخر شمل المعنٌٌن جمٌعاً: األمور الظاهرة والباطنة.اج

ال معبود حقٌّ إالَّ هللا، وهً تشتمل على ركنٌن: نفً عام وإثبات، ففً  ـ وشهادة أن ال إله إالَّ هللا معناهإ

لها نفً العبادة عن كلِّ من سوى هللا، وفً آخرها إثبات العبادة هلل   وحده ال شرٌك له.أوَّ

: )طاعته فٌما أمر، وتصدٌقه فٌما أخبر، واجتناب ما نهى عنه ـ ومعنى شهادة أنَّ محمداً رسول هللاٖ

ٌُْعبد هللا إال بما شرع(.  وزجر، وأن ال 

ٌَّته وأسمابه وصفاته، وأنَّه سبحانه وتعالى متَّصٌؾ  ـ اإلٌمان باهللٗ ته وألوه ٌَّ ٌشمل اإلٌمان بوجوده وربوب

ٌَّته وأسمابه وصفاته.ب ٌَّته وألوه هٌ عن كلِّ نقص، فٌجب توحٌده بربوب  كلِّ كمال ٌلٌق به، مَنزَّ

ا ٌتعلَّق  زق، وؼٌر ذلك ِممَّ ٌَّته اإلقراُر بؤنَّه واحد فً أفعاله، ال شرٌك له فٌها، كالَخلق والرَّ ـ وتوحٌده بربوب

ته. ٌَّ  بربوب

ٌَّة توحٌده بؤفعال العباد، بح والنَّذر وؼٌرها، فبل  ـ وتوحٌد األلوه جاء والتوكُّل والذَّ كالدعاء والخوؾ والرَّ

ا مرَسبلً، فضبلً عمَّن سواهما. ًٌّ باً أو نب  ٌُصرؾ منها شًء لؽٌره، ولو كان ملَكاً مقرَّ

ا توحٌد األسماء والصفات، فهو إثبات كلِّ ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله  من األسماء والصفات  ـ وأمَّ

ه ٌلٌق بكماله وجبلله، دون تكٌٌؾ أو تمثٌل، ودون تحرٌؾ أو تؤوٌل أو تعطٌل، وتنزٌهه عن كلِّ ما ال على وج

 ٌلٌق به. 

اإلٌماُن بؤنَّهم َخلٌق من خلق هللا، ُخلقوا من نور، وهم ذوو أجنحة، وجبرٌل له ستمابة  ـ واإلٌمان بالمالبكة٘

لون بال لون بالوحً، والموكَّ لون بؽٌر ذلك، وكلُّهم جناح، ومنهم المَوكَّ لون بالموت، والموكَّ قطر، والموكَّ
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مستسلمون منقادون ألمر هللا، وقد ُسمًِّ منهم فً الكتاب والسنة جبرٌل ومٌكابٌل وإسرافٌل ومالك ومنكر 

لكتاب ونكٌر، والواجب اإلٌمان بَمن ُسمًِّ منهم وَمن لَم ٌسمَّ، والواجب أٌضاً اإلٌمان والتصدٌق بكلِّ ما جاء فً ا

ت به السنَّة من أخبار عن المبلبكة.  العزٌز وصحَّ

، وأنَّها  ـ واإلٌماُن بالكتبٙ التصدٌق واإلقرار بكلِّ كتاب أنزله هللا على رسول من رسله، واعتقاد أنَّها حقٌّ

لة ؼٌر مخلوقة، وأنَّها مشتملة على ما فٌه سعادة من أُنزلت إلٌهم، وأنَّ َمن أخذ بها سلم وظفر، ومن أعرض  مَنزَّ

ٌُسمَّ، والذي ُسمًِّ منها فً القرآن التوراة  عنها خاب وخسر، ومن هذه الكتب ما ُسمًِّ فً القرآن، ومنها ما لم 

 واإلنجٌل والزبور وُصحؾ إبراهٌم وموسى.

سل7 ، التصدٌق واإلقراُر بؤنَّ هللا اصطفى من البشر رُسبلً وأنبٌاء ٌهدون الناَس إلى الحقِّ  ـ واإلٌماُن بالرُّ

ٌُخرجونهم من الظلمات إلى النور، وقد قام الرسل واألنبٌاء بتبلٌػ ما أُمروا بتبلٌؽه على التمام والكمال ومنهم  و

ٌُقصص. 25من قُصَّ فً القرآن )  (، ومنهم من لم 

ت، التصدٌُق واإلقرار بكلِّ ما جاء فً الكتاب والسنَّة عن كلِّ ما ٌكون بعد المو واإلٌماُن بالٌوم اآلخرـ 8

من القبر وفتنته وما فٌه من النعٌم والعذاب، والبعث والحشر والشفاعة والحوض والحساب والمٌزان والصراط 

 والجنة والنار وؼٌره.

ر كلَّ ما هو كابٌن إلى ٌوم القٌامة، وله مراتب أربعة: واإلٌمان بالقدرـ 9  اإلٌماُن بؤنَّ هللا قدَّ

 ـ علم هللا أزالً بكلِّ ما هو كابن.

 كتابته المقادٌر قبل خلق السموات واألرض بخمسٌن ألؾ سنة.ـ و

ر.  ـ ومشٌبته كّل مقدَّ

ره طبقاً لَِما علمه وكتبه وشاءه.  ـ وخلق هللا وإٌجاده لكلِّ ما قدَّ

 قوله: )) فأخبرنً عن اإلحسان؟ قال: أن تعبَد هللا كأنَّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنَّه ٌراك ((، ـٓٔ

رجات، وكلُّ مإمن مسلم، وكلُّ محسن مإمن مسلم، ولٌس كلُّ مسلم مإمناً محسناً، والمعنى: اإلحسان أعلى الد
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لٌع علٌه ال ٌخفى منه  تعبَده كؤنَّك واقٌؾ بٌن ٌدٌه تراه، ومن لَم ٌكن على هذه الحال فعلٌه أن ٌستشعر أنَّ هللا مطَّ

 خافٌة، فٌحذَر أن ٌراه حٌث نهاه، وٌعمل على أن ٌراه حٌث أمَره.

اختصَّ هللا بعلم  ـ قوله: )) قال: فأخبرنً عن الساعة؟ قال: ما المسبول عنها بأعلم من السابل ((،ٔٔ 

 الساعة، فبل ٌعلم متى تقوم الساعة إالَّ هللا سبحانه وتعالى، فقال: )إن هللا عنده علم الساعة(.

ا من أيِّ سنة؟ وفً أيِّ  شهر من السنة؟ وفً أيِّ جمعة من الشهر؟  وجاء فً السنَّة أنَّها تقوم ٌوم الجمعة، أمَّ

 فبل ٌعلم ذلك إالَّ هللا.

َتها، وأن ترى الُحفاَة الُعراة العالة ِرعاء ٕٔ ـ قوله: )) قال: فأخبرنً عن أَماراتِها؟ قال: أن تلَد األََمُة ربَّ

 ن: أماراتها: عبلماتها، وعبلمات الساعة تنقسم إلى قسمٌ الشاِء ٌتطاولون فً الُبنٌان ((،

ال، وخروج ٌؤجوج ومؤجوج،  ـ عبلمات قرٌبة من قٌامها، كخروج الشمس من مؽربها، وخروج الدجَّ

 وؼٌرها، 

 ـ وعبلمات قبل ذلك، ومنها العبلمتان المذكورتان فً هذا الحدٌث.

ر بؤنَّه:  ومعنى قوله: )) أن تلد األََمة ربَّتها ((  فُسِّ

ٌُِّدها فتلد له، فتكون أمَّ ولد، ـ إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبً، و أن من المْسبٌات َمن ٌطإها س

ٌِّدها.   وٌكون ولدها بمنزلة س

هاتهم وتسلُّطهم علٌهم، حتى ٌكون األوالد  ر بتؽٌر األحوال وحصول العقوق من األوالد آلبابهم وأمَّ ـ وفُسِّ

هاتهم.  كؤنَّهم سادة آلبابهم وأمَّ

أنَّ الفقراء الذٌن  لُعراة العالة ِرعاء الشاِء ٌتطاولون فً الُبنٌان ((ومعنى قوله: )) وأن ترى الُحفاَة ا

ٌَّر أحوالهم وٌنتقلون إلى سكنى المدن وٌتطاولون فٌها بالبنٌان،  ٌَكتسون به تتؽ ٌرعون الؽنم وال ٌجدون ما 

 وهاتان العبلمتان قد وقعَتا.

 

 



7 

 

 الحدٌث الثالث

ٌقول: ))  اب رضً هللا عنهما قال: سمعت رسول هللا عن أبً عبد الرحمن عبد هللا بن عمر بن الخط

ُبنً اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إالَّ هللا، وأنَّ محمداً رسول هللا، وإقام الصالة، وإٌتاء الزكاة، وحجِّ 

 البٌت، وصوم رمضان (( رواه البخاري ومسلم.

ٌقوم إالَّ على أعمدته، فكذلك اإلسبلم إنَّما ٌقوم  فكما أنَّ البنٌان ال ـ قوله: )) ُبنً اإلسالم على خمس ((:ٔ

 على هذه الخمس.

وهذه األركان الخمسة التً ُبنً علٌها اإلسبلم، أولها الشهادتان، وهما أسُّ األُسس، وبقٌة األركان وؼٌرها 

ًٌَّة على هاتٌن الشهادتٌن،  فبل بدَّ من تجرٌد تابع لها، فبل تنفع هذه األركان وؼٌرها من األعمال إذا لم تكن مبن

 .اإلخبلص هلل وحده، وال بدَّ من تجرٌد المتابعة لرسول هللا 

 تكون على حالتٌن: ـ وإقامة الصالة ٕ

ة.  مَّ  ـ إحداهما واجبة، وهو أداإها على أقلِّ ما ٌحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذِّ

 فٌها.ـ ومستحبَّة، وهو تكمٌلها وتتمٌمها باإلتٌان بكلِّ ما هو مستحبٌّ 

ٌُحاَسب علٌه العبد ٌوم  وقد وصفها رسول هللا  ل ما  ٌن، وأوَّ ٌُفقد من الدِّ بؤنَّها عموُد اإلسبلم، وآخر ما 

 القٌامة، وأنَّ بها التمٌٌز بٌن المسلم والكافر.

، وقد أوجبها هللا فً أموال األؼنٌاء على وجه ٌنفع الفقٌر وال ٌضرُّ  ـ والزكاةٖ  عبادةٌ مالٌة نفعها متعدٍّ

؛ ألنَّها شًء ٌسٌر من مال كثٌر. ًَّ  الؽن

لع علٌه إالَّ هللا سبحانه وتعالى. ـ صوُم رمضانٗ  عبادة بدنٌة، وهً سرٌّ بٌن العبد وبٌن ربِّه، ال ٌطَّ

ة واحدة. ـ حجُّ بٌت هللا الحرام٘ ٌَّة بدنٌة، وقد أوجبها هللا فً العمر مرَّ  عبادة مال
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 الحدٌث الرابع

ثنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله عن أبً عبد الرحم ن عبد هللا بن مسعود رضً اله تعالى عنه قال: حدَّ

ه أربعٌن ٌوماً نطفة، ثم ٌكون علقة مثل  ٌُجمع خلقُه فً بطن أمِّ وسلم وهو الصادق المصدوق: )) إنَّ أحَدكم 

ٌُؤمر بأر ٌُرسل إلٌه الملَك فٌنفخ فٌه الروح، و بع كلمات: بكتب رزقه وأجله ذلك، ثم ٌكون مضغة مثل ذلك، ثم 

وعمله وشقً أو سعٌد، فوهللا الذي ال إله غٌره، إنَّ أحدكم لٌعمل بعمل أهل الجنَّة، حتى ما ٌكون بٌنه وبٌنها 

إالَّ ذراع، فٌسبق علٌه الكتاب فٌعمل بعمل أهل النار فٌدخلها، وإن أحَدكم لٌعمل بعمل أهل النار، حتى ما ٌكون 

 ع، فٌسبق علٌه الكتاب فٌعمل بعمل أهل الجنة فٌدخلها (( رواه البخاري ومسلم.بٌنه وبٌنها إالَّ ذرا

ه ((ٔ ٌُجمع خلقه فً بطن أمِّ ٌُخلق منهما ـ قوله: ))  حم، ف ٌُجمع ماء الرجل مع ماء المرأة فً الرَّ ، قٌل: 

 اإلنسان.

الً: النطفة، وهً الماء الـ ٕ قلٌل، وثانٌاً: العلقة، وهً دم فً هذا الحدٌث ذكر أطوار خلق اإلنسان، وهً: أوَّ

د، وثالثاً: المضؽة، وهً القطعة من اللحم على قدر ما ٌمضؽه اآلكل، ثم ُتنفخ فٌه الروح، فٌكون  ؼلٌظ متجمِّ

ا، وقبل ذلك هو مٌت، وإذا ُولد بعد نفخ الروح فٌه مٌتاً تجري علٌه أحكام الوالدة، من تؽسٌله والصبلة  ًٌّ إنساناً ح

ه نفساء، وإذا سقط قبل ذلك فبل تجري علٌه هذه األحكام.علٌه والخروج من   العدة وكون األَمة أم ولد، وكون أمِّ

أنَّ اإلنساَن ٌجب أن ٌكون على خوؾ ورجاء؛ ألنَّ من الناس َمن ٌعمل الخٌر فً حٌاته ثم ٌختم له  ـٖ

ٌَمنُّ هللاُ علٌه بخاتمة السوء، وأنَّه ال ٌنبؽً له أن ٌقطع الرجاء؛ فإنَّ اإلنسان قد ٌعمل بال معاصً طوٌبلً، ثم 

 بالهدى فٌهتدي فً آخر عمره. 

 أنَّ األعمال بالخواتٌم.ـ ٗ
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 الحدٌث الخامس

ً أمرنا هذا َمن أحدث ف: ))عن أم المؤمنٌن أم عبد هللا عابشة رضً هللا عنها قالت: قال رسول هللا 

 ((.فهو رد   َمن عمل عمالً لٌس علٌه أمرناسلم: ))خاري ومسلم، وفً رواٌة لم(( رواه البما لٌس منه فهو رد  

ٌُعتدُّ بها إالَّ إذا كانت موافقة للشرع، كما أنَّ ـ ٔ هذا الحدٌث أصل فً وزن األعمال الظاهرة، وأنَّه ال 

كون حدٌث )) إنَّما األعمال بالنٌات (( أصٌل فً األعمال الباطنة، وأنَّ كّل عمٍل ٌتقّرب فٌه إلى هللا ال بدَّ أن ٌ

ٌّته.  خالصاً هلل، وأن ٌكون معتبراً بن

، فإذا اختل الشرط األول فصاحب )العبادة الصحٌحة لها ركنان: اإلخبلص هلل، والمتابعة لرسول هللا ـٕ

 العبادة مشرك، وإذا اختل الشرط الثانً فصاحب العبادة مبتدع، وكبل العملٌن مردودان(.

ة لٌس لها أصل فً الشرع فهً مردودة، وصاحبها مستحق وٌدلُّ الحدٌُث على أنَّ من ابتدع بدعـ ٖ

 ًُّ ب فً المدٌنة: )) من أحدث فٌها حَدثاً أو آوى محدثاً فعلٌه لعنة هللا والمبلبكة والناس  للوعٌد، فقد قال النَّ

 أجمعٌن ((.

 معنى قوله فً الحدٌث: )) رّد (( أي مردوٌد علٌه.ـ ٗ

ؼٌر الوجه المشروع، كالتنفل فً وقت النهً بؽٌر سبب، وصٌام ٌوم  أنَّ العمل الصالح إذا أُتً به علىـ ٘

ٌُعتدُّ به. العٌد، ونحو  ذلك، فإنَّه باطل ال 

 الحدٌث السادس

عن أبً عبد هللا النعمان بن بشٌر رضً هللا عنهما قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 ٌِّ ٌِّن، وإنَّ الحراَم ب ن، وبٌنهما أموٌر مشتبهات ال ٌعلمهنَّ كثٌٌر من الناس، فَمن اتَّقى ٌقول: )) إنَّ الحاللَ ب

الشبهات فقد استبرأ لدٌنه وعرضه، وَمن وقع فً الشبهات وقع فً الحرام، كالراعً ٌرعى حول الِحَمى 

، إذا صلحت ٌوشك أن ٌرتع فٌه، أال وإنَّ لكلِّ ملِك ِحمى، أال وإنَّ ِحمى هللا محارمه، أال وإنَّ فً الجسد ُمضغة

 صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلُّه، أال وهً القلب (( رواه البخاري ومسلم.
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ٌِّن... ((، ٔ ٌِّن، وإنَّ الحراَم ب  فٌه تقسٌم األشٌاء إلى ثبلثة أقسام: ـ قوله: )) إنَّ الحاللَ ب

ٌِّن، كالحبوب وبهٌمة األنعام، إذا لم تصل إلى اإلنسا  ن بطرٌق الحرام.األول: الحبلُل الب

ٌِّن، كشرب الخمر وأكل المٌتة، وهذان ٌعلمهما الخاُص والعام.  الثانً: الحراُم الب

ٌِّن، وهذه ال  ٌِّن وال من الحرام الب دة بٌن الحلِّ والحرمة، فلٌست من الحبلل الب الثالث: المشتبهات المتردِّ

 ٌعلمها كثٌر من الناس، وٌعلمها بعُضهم.

 قى الشبهات فقد استبرأ لدٌنه وعرضه، وَمن وقع فً الشبهات وقع فً الحرام...((،ـ قوله: )) فَمن اتَّ  ٕ

هذا ٌرجع إلى القسم الثالث، وهو المشتبهات، فٌتجنَّبها اإلنساُن، وفً ذلك السبلمة لدٌنه فٌما بٌنه وبٌن هللا، 

ه بسبب ذلك، وإذا تساهل فً والسبلمة لعرضه فٌما بٌنه وبٌن الناس، فبل ٌكون لهم سبٌل إلى النٌَّل من عرض

 ًُّ ب مات الواضحات، وقد ضرب النَّ ه ذلك إلى الوقوع فً المحرَّ لذلك المثل  الوقوع فً المشتبهات قد ٌجرُّ

من وقوع ماشٌته فً الحمى، وإذا كان قرٌباً منه  مَ لِ بالراعً ٌرعى حول الِحمى، فإنَّه إذا كان بعٌداً من الحمى سَ 

 وهو ال ٌشعر. أوشك أن تقع ماشٌته فٌه

ٌَمنعون ؼٌَرهم من قربها، فالذي  والمراد بالحمى ما ٌحمٌه الملوك وؼٌُرهم من األراضً المخصبة، و

مها، فٌجب على  ٌرعى حولها ٌوشك أن ٌقع فٌها، فٌعرض نفسه للعقوبة، وِحمى هللا عزَّ وجلَّ المحارم التً حرَّ

ي إلٌها.المرء االبتعاد عنها، وعلٌه أن ٌبتعد عن المشتبهات   التً قد تإدِّ

ـ قوله: )) أالَ وإنَّ فً الجسد ُمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلُّه، أال  ٖ

المضؽة: القطعة من اللحم على قدر ما ٌمضؽه اآلكل، وفً هذا بٌان عظم شؤن القلب، وأنَّه  وهً القلب ((،

 بفساده.ملك األعضاء، وأنَّها تصلح بصبلحه، وتفسد 
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 الحدٌث السابع

ٌُن النصٌحة،  عن أبً رقٌة َتمٌم بن أوس الداري  ًَّ صلى هللا علٌه وآله وسلم قال: )) الدِّ ب أنَّ النَّ

تهم (( رواه مسلم. ة المسلمٌن وعامَّ  قلنا: لَِمن؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألبمَّ

ن قٌام الناصح للمنصوح ـ ٔ  له بوجوه الخٌر إرادًة وفعبلً.النصٌحة كلمٌة جامعٌة تتضمَّ

ها وٌخالفها، ـ فالنصٌحة هلل تبارك وتعالىٕ ٌُضادُّ ا  : توحٌُده ووصفه بصفات الكمال والجبلل، وتنزٌهه عمَّ

 وتجنُّب معاصٌه، والقٌام بطاعاته والحبِّ فٌه والبؽض فٌه...

 والوقوؾ مع أوامره ونواهٌه ... : اإلٌماُن به وتعظٌمه وتنزٌهه، وتبلوته حقَّ تبلوته،والنصٌحة لكتابهـ 

ك بطاعته، وإحٌاء سنَّته،  :والنصٌحة لرسوله ـ  اإلٌماُن به وبما جاء به، وتوقٌره وتبجٌله، والتمسُّ

ب بآدابه، ومحبُة آله وصحابته ونحو ذلك.   والتخلُّق بؤخبلقه، والتؤدُّ

وتنبٌههم وتذكٌرهم برفق ولطؾ، : معاونُتهم على الحقِّ وطاعُتهم فٌه، والنصٌحة ألبمة المسلمٌنـ 

 ومجانبة الخروج علٌهم، والدعاُء لهم بالتوفٌق...

: إرشاُدهم إلى مصالحهم، وتعلٌمهم أمور دٌنهم ودنٌاهم، وستر عوراتهم، وسدُّ والنصٌحة لعامة المسلمٌنـ 

بُّ عنهم...  خبلتهم، ونصرتهم على أعدابهم، والذَّ

 

 الحدٌث الثامن

تعالى عنهما: أنَّ رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وآله وسلم قال: )) أُمرُت أن عن ابن عمر رضً هللا 

ٌُقٌموا الصالَة، وٌؤتوا الزكاَة، فإذا فعلوا  أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إالَّ هللا، وأنَّ محمداً رسول هللا، و

 هللا تعالى (( رواه البخاري ومسلم.ذلك عصموا منًِّ دماءهم وأموالهم إالَّ بحقِّ اإلسالم، وحساُبهم على 

 فً الحدٌث األمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتٌن والصبلة والزكاة.ـ ٔ

ٌُعصم ماله ودمه، فإن  ـ قوله: )) وحسابهم على هللا ((ٕ أي: أنَّ َمن أظهر اإلسبلَم وأتى بالشهادتٌن فإنَّه 
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لباطن خبلؾ الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقاً، فهو من أهل كان صادقاً ظاهراً وباطناً نفعه ذلك عند هللا، وإن كان ا

رك األسفل من النار.  الدَّ

ٌُستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى اإلتٌان بما ذِكر فً الحدٌث: أهل الكتاب إذا دفعوا الجزٌة لداللة ـ ٖ

 القرآن، وؼٌرهم إذا دفعها لداللة السنَّة على ذلك.

 والزكاة، والصبلة حق البدن، والزكاة حقُّ المال. فً الحدٌث بٌان عظم شؤن الصبلةـ ٗ

 

 الحدٌث التاسع

عن أبً هرٌرة عبد الرحمن بن صخر رضً هللا تعالى عنه قال: سمعُت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 

ثرة وسلم ٌقول: )) ما نهٌُتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنَّما أهلك َمن كان قبلكم ك

 سؤالهم واختالفهم على أنبٌابهم (( رواه البخاري ومسلم.

ٌَّد األمر باالستطاعة ألنَّه  ـ قوله: )) ما نهٌُتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ((ٔ ق

ٌُستطاع،   تكلٌؾ بفعل، فقد ٌستطاع ذلك الفعل، وقد ال 

ًَ ألنَّه من باب التروك،  ٌَّد النه ٌُق  وهً مستطاعة، فاإلنساُن مستطٌٌع أالَّ ٌفعل.ـ ولم 

ا نهً عن شرب الخمر، والمنهً مستطٌع عدم شربها، والصبلة مؤمور بها، وهو ٌصلٌها على  فمثبلً لَمَّ

 حسب استطاعته من قٌام وإالَّ فعن جلوس، وإالَّ فهو مضطجع.

ٌُستثنى منه إالَّ ما تدعو الضر ـٕ  ورة إلٌه، كؤكل المٌتة لحفظ النفس.ترك المنهٌات باق على عمومه، وال 

ما أهلك َمن كان قبلكم كثرة سؤالهم واختالفهم على أنبٌابهم (( ـ ٖ ًُّ عنه فً الحدٌث  قوله: )) فإنَّ المنه

ما كان من المسابل فً زمنه ٌترتَّب علٌه تحرٌم شًء على الناس بسبب مسؤلته، وما ٌترتَّب علٌه إٌجاب شًء 

ًُّ عنه بعد زمنه ما كان فٌه تكلُّؾ وتنطُّ فٌه مشقَّة كبٌرة وقد ال ٌُستطاع، كالحجِّ كلَّ عام، والمنه ع واشتؽال به  

ا هو أهم منه.  عمَّ
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 الحدٌث العاشر

ٌِّب  عن أبً هرٌرة رضً هللا تعالى عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم: )) إنَّ هللا تعالى ط

باً، وإنَّ هللا  ٌِّ أمر المؤمنٌن بما أمر به المرَسلٌن، فقال: )ٌا أٌها الرسل كلوا من الطٌبات واعملوا ال ٌقبل إالَّ ط

جل ٌطٌل السفر، أشعث  صالحاً(، وقال تعالى: )ٌا أٌها الذٌن ءامنوا كلوا من طٌبات ما رزقناكم(، ثم ذكر الرَّ

! ومطعُمه حرام، ومشرُبه حرام ! ٌا ربِّ ٌَمدُّ ٌدٌه إلى السماء: ٌا ربِّ ، وملبُسه حرام، وُغذي بالحرام، أغبر، 

ٌُستجاب له (( رواه مسلم.  فأنَّى 

باً (( ٔ ٌِّ ٌِّب ال ٌقبل إالَّ ط ٌِّب، وٌقبل من األعمال  ـ قوله: )) إنَّ هللا تعالى ط ٌدلُّ على أنَّ من أسماء هللا الط

ٌب، وهو عام فً جمٌع األعمال، ومنها الكسب، فبل ٌعمل المرء  إالَّ صالحاً، وال ٌكتسب ما كان موصوفاً بالطِّ

ٌِّب. باً، وال ٌنفق إالَّ من الط ٌِّ  إالَّ ط

! ومطعُمه ٕ ! ٌا ربِّ ٌَمدُّ ٌدٌه إلى السماء: ٌا ربِّ جل ٌطٌل السفر، أشعث أغبر،  ـ قوله: )) ثم ذكر الرَّ

ٌُستجاب له ((،...حرام ؤسباب قبول فً الحدٌث أنَّ من أسباب عدم قبول الدعاء أكل الحرام، وإن أتى ب فأنَّى 

مدُّ ٌدٌه بالدعاء، وكونه  ٌَ الدعاء، وهً فً هذا الحدٌث أربعة: السفر مع إطالته، وكونه أشعث أؼبر، وكونه 

ٌَّته، مع إلحاحه على ربِّه بتكرار ذلك.  ٌنادي هللا بربوب

ٌُستجاب لذلكومع ـٖ  دعاء.الاستبعاد حصول اإلجابة لوجود األسباب المانعة من قبول  ((نى قوله: ))فأنَّى 

 

 الحدٌث الحادي عشر

ورٌحانته رضً هللا عنهما قال: حفظت  عن أبً محمد الحسن بن علً بن أبً طالب سبط رسول هللا 

: )) َدع ما ٌرٌُبك إلى ما ال ٌرٌبك (( رواه الترمذي والنسابً، وقال الترمذي: )) حدٌث من رسول هللا 

 حسن صحٌح ((.

ٌرتاب المرُء فٌه وال تطمبّن إلٌه نفسه، وٌحدث قلقاً واضطراباً فً  هذا الحدٌث فٌه األمُر بترك ماـ ٔ

 النفس، وأن ٌصٌر إلى ما ٌرتاح إلٌه قلُبه وتطمبّن إلٌه نفسه.
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م فً حدٌث النعمان بن بشٌر: )) فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدٌنه وعرضه،  وهذا الحدٌث شبٌه بما تقدَّ

 رام ((، وهما ٌدالَّن على أنَّ المتَّقً ٌنبؽً له أالَّ ٌؤكل المال الذي فٌهومن وقع فً الشبهات فقد وقع فً الح

 شبهة، كما ٌحرم علٌه أكل الحرام.

 

 الحدٌث الثانً عشر

(( سن إسالم المرء تركه ما ال ٌعنٌهِمن حُ :))عن أبً هرٌرة رضً هللا تعالى عنه قال: قال رسول هللا 

 حدٌث حسن، رواه الترمذي وغٌره هكذا.

ٌن والدنٌا فً األقوال واألفعال، ومفهومه أنَّه ـ ٔ ه من أمر الدِّ معنى هذا الحدٌث أنَّ المسلَم ٌترك ما ال ٌهمُّ

 ٌجتهد فٌما ٌعنٌه فً ذلك.

إذا َحُسن إسبلُم المرء ترك ما ال ٌعنٌه فً اإلسبلم ترك ما ال ٌعنٌه كلَّه من المحرمات والمشتبهات ـ ٕ

التً ال ٌحتاج إلٌها، فإنَّ هذا كلَّه ال ٌعنً المسلم إذا كُمل إسبلُمه وبلػ إلى والمكروهات وفضول المباحات 

 درجة اإلحسان، وهو أن ٌعبد هللا تعالى كؤنَّه ٌراه، فإن لم ٌكن ٌراه فإن هللا ٌراه.

 

 الحدٌث الثالث عشر

ًِّ عن أبً حمزة أنس بن مالك رضً هللا تعالى عنه خادم رسول هللا  ب ٌُؤمُن ق ، عن النَّ ال: )) ال 

 أحُدكم حتى ٌحبَّ ألخٌه ما ٌحبُّ لنفسه (( رواه البخاري ومسلم.

ٌُحبُّ لنفسه، وذلك ـ  ٔ ًُ كمال اإلٌمان الواجب عن المسلم حتى ٌحبَّ ألخٌه المسلم ما  فً هذا الحدٌث نف

ٌُعاملوه ٌُعامَل الناَس بمثل ما ٌحبُّ أن  به، فقد جاء عن عبد هللا بن  فً أمور الدنٌا واآلخرة، وٌدخل فً ذلك أن 

ٌُدخل الجنَّة، فلتؤته  ٌُزحزح عن النار و عمرو بن العاص رضً هللا عنهما فً حدٌث طوٌل: )) فَمن أحبَّ أن 

ٌُإَتى إلٌه ((. ُته وهو ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر، ولٌؤت إلى الناس الذي ٌحبُّ أن  ٌَّ  من

ه ما ـ  ٕ ٌَسرُّ ٌسرُّ أخاه المإمن، وٌرٌد ألخٌه المإمن ما ٌرٌده لنفسه من ٌدلُّ الحدٌث على أنَّ المإمَن 
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الخٌر، وٌكره له ما ٌكره لنفسه،  وهذا كلُّه إنَّما ٌؤتً من كمال سبلمة الصدر من الؽلِّ والِؽشِّ والحسد، فإنَّ 

ٌَمتاز ع ٌُحبُّ أن  لى الناس بفضابله، الحسَد ٌقتضً أن ٌكره الحاسُد أن ٌفوَقه أحٌد فً خٌر، أو ٌساوٌه فٌه؛ ألنَّه 

وٌنفرد بها عنهم، واإلٌمان ٌقتضً خبلَؾ ذلك، وهو أن ٌشركه المإمنون كلُّهم فٌما أعطاه هللا من الخٌر، من 

 ؼٌر أن ٌنقص علٌه منه شًء... فإن رأى فً أخٌه المسلم نقصاً فً دٌنه اجتهد فً إصبلحه.

 

 الحدٌث الرابع عشر

: )) ال ٌحلُّ دُم امرئ مسلم إالَّ بإحدى قال رسول هللا  عن ابن مسعود رضً هللا تعالى عنه قال:

ٌِّب الزانً، والنفُس بالنفس، والتارُك لدٌنه المفارق للجماعة (( رواه البخاري ومسلم.  ثالث: الث

ٌِّب الزانً ((ٔ جم كما ثبتت به  ـ قوله: )) الث ٌِّب هو الُمحَصن )من وطا فً نكاح صحٌح(، وحكمه الرَّ الث

 ، وكما دلَّت علٌه آٌُة الرجم التً ُنسخت تبلوتها وبقً حكمها.ن رسول هللا السنَّة ع

ٌا أٌها الذٌن ءامنوا كتب علٌكم ) أي: القتل قصاصاً، كما قال هللا عزَّ وجلَّ: ـ قوله: )) والنفس بالنفس ((ٕ

 (.القصاص فً القتلى

ل دٌنه رتدُّ عن اإلسبلم؛ لقوله والمراد به الم ـ قوله: )) التارُك لدٌنه المفارُق للجماعة ((ٖ : )) َمن بدَّ

 فاقتلوه ((.

ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعة ؼٌر َمن ذِكر فً الحدٌث، وهم: القتل فً اللواط، وَمن أتى ذات ـ ٗ

محرم، والساحر، وَمن وقع على بهٌمة، وَمن ترك الصبلة، وشارب الخمر فً المرة الرابعة، والسارق فً 

س للكفار المرة الخامسة،  بلح، والجاسوس المسلم إذا تجسَّ ٌَع لهما، وَمن َشَهر السِّ وقتل اآلِخر من الخلٌفتٌن المبا

 على المسلمٌن.

 ٌدل الحدٌث على عصمُة دم المسلم إالَّ إذا أتى بواحدة من هذه الثبلث.ـ ٘
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 الحدٌث الخامس عشر

قُل خٌراً أو قال: )) َمن كان ٌؤمن باهلل : أنَّ رسول هللا عن أبً هرٌرة  ٌَ  والٌوم اآلخر فل

ٌُكِرم ضٌَفه ((  ٌُكِرم جاَره، وَمن كان ٌؤمن باهلل والٌوم اآلخر فل لٌصمت، وَمن كان ٌؤمن باهلل والٌوم اآلخر فل

 رواه البخاري ومسلم.

قُل خٌراً أو لٌصمت ((،  ٔ ٌَ ع هذه كلمٌة جامعٌة من جوامـ قوله: )) َمن كان ٌؤمن باهلل والٌوم اآلخر فل

، مقتضاها وجوب حفظ اللسان من الكبلم إالَّ فً الخٌر، قال الشافعً رحمه هللا تعالى: معنى الحدٌث َكلِمه 

ٌُفكِّر، فإن ظهر أنَّه ال ضرر علٌه تكلَّم، وإن ظهر أنَّ فٌه ضرراً وشكَّ فٌه أمسك.  إذا أراد أن ٌتكلَّم فل

ه، وأن كِرم جاَره ((: ـ قوله: )) وَمن كان ٌؤمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌُ ٕ وإكراُمه ٌكون بؤن ٌصل إلٌه برُّ

ه، ففً الحدٌث: قال )ما زال جبرٌل ٌوصٌنً بالجار حتى ظننت أنه  رسول هللا  تحصل له السبلمُة من شرِّ

)وهللا ال ٌإمن، وهللا ال ٌإمن، قالوا: من ٌا رسول هللا؟ قال: الذي ال ٌؤمن جاره  سٌورثه(، وقال رسول هللا

 قه(، والجٌران ثبلثة:بواب

 ـ جاٌر مسلم ذو قربى، له ثبلثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق اإلسبلم.

 ـ وجاٌر مسلم لٌس بذي قُربى، له حق اإلسبلم والجوار.

 ـ وجار لٌس بمسلم وال ذي قُربى، له حقُّ الجوار فقط.

 دخل فً بٌت جاره، فٌتطلَّع إلى إحسانه إلٌه.وأولى الجٌران باإلحسان َمن ٌكون أقرَبهم باباً؛ لمشاهدته ما ٌ

ٌُكِرم ضٌَفه ((، ٖ فٌه الحثُّ على إكرام الضٌؾ واإلحسان  ـ قوله: )) وَمن كان ٌؤمن باهلل والٌوم اآلخر فل

 إلٌه.
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 الحدٌث السادس عشر

ًِّ عن أبً هرٌرة  ب د مراراً ق: أنَّ رجالً قال للنَّ ال: ال تغضب (( : أوِصنً، قال: )) ال تغضب، فردَّ

 رواه البخاري.

ا نفس الؽضب فبل ٌتؤتَّى النهً  ـ قوله: )ال تغضب(ٔ ض لَِما ٌجلُبه، وأمَّ اْجتنب أسباَب الؽضب وال تتعرَّ

 عنه؛ ألنَّه أمٌر طبٌعً ال ٌزول من الِجبلَّة.

فق، فً قوله: )ال تؽضب( خٌَر الدنٌا واآلخرة؛ ألنَّ الؽضَب ٌإول إلى التقاطع و وقد جمع   منع الرِّ

ٌن.  وربَّما آل إلى أن ٌإذي المؽضوب علٌه فٌنتقص ذلك من الدِّ

ًُّ ـ  ٕ ب رعة، إنَّما  مدح هللا الكاظمٌن الؽٌظ والعافٌن عن الناس، وأخبر النَّ أنَّه: )) لٌس الشدٌد بالصُّ

ٌَملك نفَسه عند الؽضب ((.  الشدٌد الذي 

عٌذ باهلل من الشٌطان الرجٌم، وأن ٌجلس أو ٌضطجع، ـ على المرء إذا ؼضب أن ٌكظم ؼٌظه، وأن ٌست3

 قال:  فإنَّ رسول هللا 

 )) إذا ؼضب أحُدكم وهو قابم فلٌجلس، فإن ذهب عنه الؽضب وإالَّ فلٌضطجع ((.

 دل الحدٌث على التحذٌر من أسباب الؽضب واآلثار المترتِّبة علٌه.ـ ٖ

 

 الحدٌث السابع عشر

اد بن أوس  قال: )) إنَّ هللا كتب اإلحساَن على كلِّ شًء، فإذا  عن رسول هللا  ،عن أبً ٌعلى شدَّ

ٌُرح ذبٌحَته (( رواه مسلم. ْبحة، ولٌحدَّ أحُدكم شفَرَته، ول  قتلُتم فأحسنوا القِْتلَة، وإذا ذبحُتم فأحسنوا الذِّ

( بمعنى شرع وأوجب، اإلحساُن ضدُّ اإلساءة، و)كتب ـ قوله: )) إنَّ هللا كتب اإلحساَن على كلِّ شًء ((،ٔ

بح وهٌبَة القتل، وهذا ٌدلُّ على وجوب اإلسراِع فً  واإلحسان عامٌّ لئلنسان والحٌوان، والمعنى: أحسنوا َهٌبة الذَّ

ٌُباح إزهاقُها على أسهل الوجوه.  إزهاق النفوس التً 

بح قبل مباشرته؛ لقوله ـ ٕ ٌُحدِّ من لوازم اإلحسان تفقد آلة الذَّ ٌُرح ذبٌَحَته((.أحُدكم ش: ))ول  فرته، ول
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 الحدٌث الثامن عشر

 عن أبً ذر ُجندب بن ُجنادة وأبً عبد الرحمن معاذ بن جبل رضً هللا تعالى عنهما، عن رسول هللا 

بَة الحسنَة َتمُحها، وخالِق الناَس بُخلُق حسن (( رواه الترمذي، وقال:  ٌِّ قال: )) اتَّق هللا حٌثما كنت، وأْتبع الس

 ن ((، وفً بعض النسخ: )) حسن صحٌح ((.)) حدٌث حس

 هذا الحدٌث اشتمل بُجملِه الثبلث على ما هو مطلوب من المسلم لربِّه ولنفسه ولؽٌره.ـ ٔ

(( التقوى: أن ٌجعَل اإلنساُن بٌنه وبٌن ؼضب هللا وقاٌة، بفعل المؤمورات ـ قوله: )) اتَّق هللا حٌثما كنت ٕ

 وترك المنهٌات، وتصدٌق األخبار.

 قوى هللا مطلوبٌة فً جمٌع األحوال واألماكن واألزمنة، فٌتَّقً هللا فً السرِّ والعلن.وت

ٌِّبة الحسنَة َتمُحها (( ٖ ٌِّبًة فإنَّه ٌتوب منها، والتوبُة حسنة، وهً ـ قوله: )) وأْتبع الس عندما ٌفعل المرُء س

ا الكبابر فبل تجبُّ ما قبلها من الكبابر والصؽابر، وٌكون أٌضاً بفعل الحسنات، ف إنَّها تمحو الصؽابر، وأمَّ

 ٌمحوها إالَّ التوبة منها.

ٌُعامل الناَس جمٌعاً معاملة حسنة، ـ قوله: )) وخالِق الناَس بُخلُق حسن (( ٗ فإنَّه مطلوب من اإلنسان أن 

ٌُعاملوه به؛ لقوله  ٌُعاملهم بمثل ما ٌحبُّ أن  ٌُحف بُّ لنفسه ((، وقوله : )) ال ٌإمن أحُدكم حتى ٌحبَّ ألخٌه ما 

ُته وهو ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر، ولٌؤت إلى  ٌَّ ٌُدخل الجنَّة، فلتؤته من ٌُزحزح عن النار و : )) فَمن أحبَّ أن 

ٌُإَتى إلٌه ((.  الناس الذي ٌحبُّ أن 

 الحدٌث التاسع عشر

 ًِّ ب ٌوماً فقال لً: ))  عن أبً العباس عبد هللا بن عباس رضً هللا تعالى عنهما قال كنت: خلف النَّ

ٌَحفظك، احفظ هللاَ َتجده تجاهك، إذا سألَت فاسأل هللاَ، وإذا استعنَت  ٌا غالم! إنًِّ أعلِّمك كلمات: احفظ هللاَ 

ة لو اجتمعت على أن ٌنفعوك بشًء لَم ٌنفعوك إالَّ بشًء قد كتبه هللا لك، وإن  فاستِعن باهلل، واعلم أنَّ األمَّ

و حف (( اجتمعوا على أن ٌضرُّ ك بشًء لَم ٌضروك إالَّ بشًء قد كتبه هللا علٌك، ُرفعت األقالُم وَجفَّت الصُّ

ف  رواه الترمذي وقال: )) حدٌث حسن صحٌح ((، وفً رواٌة غٌر الترمذي: )) احفظ هللا َتجده أماَمك، تعرَّ
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ة، واعلم أنَّ ما أخطأك لَم ٌكن لٌصٌَبك،  دَّ خاء ٌعرفك فً الشِّ ٌُخطبك، واعلْم إلى هللا فً الرَّ وما أصاَبك لَم ٌكن لِ

ٌُسراً ((.  أنَّ النَّصَر مع الصبر، وأنَّ الَفَرَج مع الَكْرِب، وأنَّ مع الُعسر 

: احفظ حدود هللا بامتثال أوامره واجتناب نواهٌه، وعبادته وفقاً لَِما شرع، ال ـ قوله: ))احفظ هللا ٌحفظك((ٔ

 ٌنك وُدنٌاك، والجزاَء من جنس العمل.باألهواء والبدع، ٌحفظك هللا فً أمور د

 أي: أمامك، والمعنى: تجده ٌحوُطك وٌرعاك فً أمور دٌنك ودنٌاك. ـ قوله: ))احفظ هللا تجده تجاهك((ٕ

ٌَّاك  ـ قوله: ))إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن باهلل((،ٖ ٌَّاك نعبد وإ هذا مطابٌق لقوله تعالى: )إ

 دعاء، والدعاُء هو العبادة، والمعنى أنَّ المسلَم ٌعبد هللا وحده، وٌسؤله قضاء حاجاته، نستعٌن(، فإنَّ سإال هللا

 وٌستعٌن به فً جمٌع أموره الدنٌوٌة واألُخروٌة، وٌؤخذ باألسباب المشروعة.

ة لو اجتمعت على أن ٌنفعوك... (( ٗ ه ال أخبَر سبحانه أنَّ كلَّ شًء بٌده، وأنَّ ـ قوله: )) واعلم أنَّ األمَّ

ٌُمكنهم أن  مانع لَِما أعطى، وال ُمعطً لَِما منع، وأنَّ كلَّ شًء ال ٌخرج عن إرادته ومشٌبته، وأنَّ العباَد ال 

ره هللا، وأنَّ كلَّ شًء ٌقع أو ال ٌقع سبق به القضاء  ٌُقدِّ وه بشًء لم  ره هللا، وال أن ٌضرُّ ٌُقدِّ ٌنفعوه بشًء لم 

 والقدر.

أي: أنَّ كلَّ كابن قد فُرغ منه وُكتب، وال بدَّ من وقوعه،  م وجفَّت الصحف((،قوله: ))ُرفعت األقال ـ٘

ر بكتابته فً اللوح المحفوظ، فبل بدَّ أن ٌقع وفقاً  ُحؾ االنتهاء من كلِّ شًء مقدَّ والمراد برفع األقبلم وجفاؾ الصُّ

ر.  لَِما قُدِّ

خاء ٌعرفك فً الشدَّ ٙ ف إلى هللا فً الرَّ المعنى: أنَّ َمن أخلَص عملَه هلل فً حال رخابه  ة((،ـ قوله: ))تعرَّ

ته وكربه  وسعته ٌجُد الخٌَر من هللا، وَدْفَع الضرِّ عنه فً حال شدَّ

ٌُخطبك((7 ر هللا  ـ قوله: ))واعلم أنَّ ما أخطأك لم ٌكن لٌصٌبك، وما أصابك لم ٌكن ل المعنى: أنَّ ما قدَّ

ر حصوله لك فبل بدَّ من وقوعه؛ ألنَّه ما شاء هللا كان، وما لم ٌشؤ لم  سبلمتك منه فإنَّه ال ٌحصل لك، وما قدَّ

 ٌكن.

فً هذه الُجمل  ـ قوله: ))واعلم أنَّ النَّصَر مع الصبر، وأنَّ الفَرج مع الكرب، وأنَّ مع الُعسر ٌسراً((8
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ة ٌكشفها هللا بالفَرج الذي ٌعقبها، وأنَّ  الثبلث بٌان وأنَّ الصبَر ٌنتُج عنه النَّصر بإذن هللا، وأنَّ الكرَب والشدَّ

 الُعسر ٌعقبه الٌسر من هللا عزَّ وجلَّ.

 الحدٌث العشرون

ا أدرك الناس قال: قال رسول هللا  عن أبً مسعود ُعقبة بن عمرو األنصاري البدري  : )) إنَّ ِممَّ

 من كالم النُّبوة األولى: إذا لَم تستح فاصنع ما شبَت (( رواه البخاري.

 له معنٌان:: )إذا لم تستِح فاصنع ما شبت(، ـ قولهٔ

ا ال ٌستحٌا ِمن فعله الَ من هللا وال من الناس؛ لكونه من أفعال الطاعات األول:  إذا كان الذي ترٌد فعله ِممَّ

أو ِمن جمٌل األخبلق واآلداب المستحسنة، فاصنع منه حٌنبذ ما شبَت، فاألمر بقوله: )فاصنع ما شبت(، لئلباحة 

 تحباب أو للوجوب، على حسب الفعل.أو لبلس

أنَّ َمن لم ٌستح َصنَع ما شاء من المعاصً، فإنَّ المانَع ِمن فعل القبابح هو الحٌاء، فَمن لم ٌكن له الثانً: 

حٌاٌء انهمك فً كلِّ فحشاء ومنكر، فاألمر بقوله: )فاصنع ما شبت(، للتهدٌد، فاعمل ما شبت فإن هللا ٌجازٌك 

 : )اعملوا ما شبتم إنه بما تعملون بصٌر(.علٌه، كقوله تعالى

الحدٌث ٌدلُّ على أنَّ الحٌاَء ممدوٌح، وكما هو فً هذه الشرٌعة فهو فً الشرابع السابقة، وأنَّه من ـ ٕ

ة.األخبلق الكرٌمة التً توارثتها الن  بوات حتى انتهت إلى هذه األمَّ

 

 الحدٌث الواحد والعشرون

قال: قلت: ٌا رسول هللا! قُل لً فً اإلسالم قوالً  فٌان بن عبد هللا عن أبً َعمرو وقٌل أبً َعمرة س

 ال أسأل عنه أحداً غٌرك؟ قال: ))قل آمنُت باهلل، ثم استقم(( رواه مسلم.

ًُّ ـ ٔ ب ًَّ بجواب قلٌل اللفظ واسع المعنى، وهو من جوامع كلمه  أجاب النَّ ، وذكر له هذا الصحاب

 أمرٌن:
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ن باهلل، وهو شامل لئلٌمان به سبحانه وتعالى، وبما جاء عنه فً كتابه وسنة رسوله النطق باإلٌما األول:

، فٌدخل فً ذلك األمور الباطنة واألمور الظاهرة؛ ألنَّ اإلٌماَن واإلسبلَم من األلفاظ التً إذا ُجمع بٌنها فً 

م المعنى بٌنهما، وصار لئلٌمان األموُر الباطنة، ولئلسبلم األ كر قُسِّ موُر الظاهرة، وإذا أُفرد أحُدهما عن الذِّ

 اآلخر ـ كما هنا ـ شمل األموَر الباطنة والظاهرة.

 الثبات واالستقامة على الحق والهدى.الثانً: 

فً الحدٌث: بٌان حرص الصحابة على السإال عن أمور دٌنهم، وُحسن السإال من سفٌان بن عبد هللا ـ ٖ

ال على كمال عقله ورؼبته فً الوصٌة  الجامعة. الدَّ

 

 الحدٌث الثانً والعشرون

، فقال: )) عن أبً عبد هللا جابر بن عبد هللا األنصاريِّ رضً هللا عنهما: أنَّ رجالً سأل رسول هللا 

مُت الحراَم، ولَم أزد على ذلك شٌباً، أدخل  أرأٌَت إذا صلٌَُّت المكتوبات، وُصمُت رمضان، وأحللُت الحالل، وحرَّ

مت الحرام: اجتنبته، ومعنى أحللت الحالل: فعلته معتقداً حلَّه.الجنَّة؟ قال: نعم   (( رواه مسلم، ومعنى حرَّ

ولٌس األمور التً سؤل عن دخوله الجنَّة إذا فعلها: الصبلة، والصٌام، وإحبلل الحبلل، وتحرٌم الحرام، ـ ٔ

ٌُذكر ألنَّه لم ٌكن قد فُر فٌها ذكر الزكاة والحج، ٌُحتمل أنَّ الحجَّ لم  ض، ولم ُتذكر الزكاة الحتمال أن ٌكون ف

ً، وٌحتمل أن تكون الزكاة والحجُّ داخلٌن تحت إحبلل الحبلل وتحرٌم الحرام. ٌُزكَّ  فقٌراً لٌس عنده مال 

ل بها ـ ٕ مات سبب فً دخول الجنَّة، لكن اإلتٌان بالنوافل مع الفرابض ٌكمَّ أنَّ فعل الواجبات وترك المحرَّ

ها، وأٌضاً فالنوافل هً كالسٌاج للفرابض، وَمن كان محافظاً علٌها كان أشدَّ محافظة الفرابض إذا لم ٌكن أتَ  مَّ

ه ذلك إلى اإلخبلل بالفرابض.  على الفرابض، وَمن تساهل بها قد ٌجرُّ
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 الحدٌث الثالث والعشرون

هوُر َشْطُر اإلٌما: ))رسول هللا قال قال:  عن أبً مالك الحارث بن عاصم األشعري  ن، الطُّ

والحمُد هلل َتمؤل المٌزان، وسبحان هللا والحمد هلل َتمآلن أو َتمؤلُ ما بٌن السماء واألرض، والصالةُ نور، 

ٌة لك أو علٌك، كلُّ الناس ٌغدو،  فبابٌع نفسه فُمعتقها أو والصدقُة برهان، والصبُر ضٌاء، والقرآُن حجَّ

 (( رواه مسلم.موبقها

هور(، ـ قوله: )ٔ  ٌرات منها:له عدة تفسالطُّ

 ـ األول: ترك الشِّرك والذنوب والمعاصً والتخلًِّ عنها. 

 ـ والثانً: الوضوء للصبلة.

هور بالضمِّ اسٌم للفعل وهو التطهُّر، وبالفتح اسٌم للماء الذي  )الشطر( ر بالجزء. والطُّ ر بالنصؾ، وفسِّ فُسِّ

هر به.  ٌُتطَّ

  والحمد هلل َتمآلن أو َتمؤل ما بٌن السماء واألرض((،ـ قوله: ))والحمد هلل تمؤل المٌزان، وسبحان هللإ

المٌزان: هو مٌزان األعمال، وهو ٌدلُّ على فضل التحمٌد والتسبٌح، والتسبٌح هو تنزٌه هللا عن كلِّ نقص، 

 والتحمٌد وصفُه بكلِّ كمال.

 والنور ٌوم القٌامة.ٌشمل النور فً القلب، والنور فً الوجه، ونور الهداٌة،  ـ قوله: ))والصالة نور((ٖ

أي: دلٌل على إٌمان صاحبها وِصدقه؛ وذلك أنَّ النفوَس تشحُّ بالمال، فَمن  ـ قوله: ))والصدقة برهان((ٗ

ٌُصلً رٌاء، وال تسمح نفسه بإخراج الصدقة  ق كان عبلمًة على إٌمانه، وألنَّ المنافق قد  ُوقً شحَّ نفسه وتصدَّ

 لبخله وحرصه على المال.

 الصبر ثبلثة أنواع: والصبر ضٌاء((ـ قوله: ))٘

 ـ األول: صبر على الطاعات ولو شقَّت على النفوس. 

 ـ الثانً: صبر عن المعاصً ولو مالت إلٌها النفوس.

ط. وحصول ذلك من المسلم ٌدلُّ على قوة إٌمانه  ـ الثالث: صبر على أقدار هللا المإلمة بؽٌر جزع وال تسخَّ

 ر بؤنَّه ضٌاء.ونور بصٌرته، ولهذا ُوصؾ الصب

ٌة لك أو علٌك((، ٙ  أي: أنَّ القرآَن له حالتان:ـ قوله: ))والقرآُن حجَّ

ة لئلنسان إذا قام بما هو مطلوب منه فً القرآن، من تصدٌق األخبار، وامتثال األوامر،  ا ُحجَّ ـ األولى: إمَّ

 واجتناب النواهً.
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ة علٌه إذا أعرض عنه ولم ٌقُم بم ا ُحجَّ  ا هو مطلوب منه. ـ الثانٌة: إمَّ

معناه: أنَّ الناَس ٌؽدون وٌسعون،  ـ قوله: )) كلُّ الناس ٌغدو، فبابٌع نفسه فُمعتقها أو موبقها ((،7

 فٌنقسمون إلى قسمٌن؛

ٌُبعدها عن إضبلل  ٌُعتقُها بذلك من النار، و ـ قسم ٌبٌع نفَسه على هللا، بفعل الطاعات واجتناب المعاصً، ف

 الشٌطان وإؼوابه،

مة التً توصله إلى النار.ـ وقس ٌُوبقها بارتكاب الذنوب والمعاصً؛ وذلك بوقوعه فً الشهوات المحرَّ  ٌم 

 

 الحدٌث الرابع والعشرون

ًِّ عن أبً ذر الغفاريِّ  ب إنًِّ  !فٌما ٌروٌه عن ربه عزَّ وجلَّ أنَّه قال: )) ٌا عبادي ، عن النَّ

مُت الظلَم على نفسً، وجعلته بٌنكم ُمحرَّ  كلُّكم ضال  إالَّ َمن َهدٌته، فاستهدونً  !ماً، فال تظالَموا، ٌا عباديحرَّ

كلُّكم عاِر إالَّ َمن َكسوته،  !كلُّكم جابٌع إالَّ َمن أطعمته، فاستطعمونً أُْطعمكم، ٌا عبادي !أْهِدكم، ٌا عبادي

ذنوَب جمٌعاً، فاستغفرونً أغفْر لكم، إنَّكم ُتخطبون باللٌل والنهار، وأنا أغفُر ال !فاستكسونً أَْكُسُكم، ٌا عبادي

ي فتضرونً، ولن تبلغوا نفعً فتنفعونً، ٌا عبادي !ٌا عبادي لَكم وآخَركم  !إنَّكم لن َتبلُغوا ُضرِّ لو أنَّ أوَّ

لَكم  !وإنَسكم وِجنَّكم كانوا على أتقى قلِب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك فً ُملكً شٌباً، ٌا عبادي لو أنَّ أوَّ

لو أنَّ  !وإنَسكم وِجنَّكم كانوا على أفَجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ُملكً شٌباً، ٌا عباديوآخَركم 

ا  لَكم وآخَركم وإنَسكم وِجنَّكم قاموا فً صعٌد واحد فسألونً، فأعطٌُت كلَّ واحد مسألَته، ما نقص ذلك ِممَّ أوَّ

ٌَط إذا أُدخل البحر، ٌاعبا اها، فَمن  !ديعندي إالَّ كما ٌنقص الِمْخ ٌَّ ما هً أعمالُكم أُحصٌها لكم، ثمَّ أَوفٌِّكم إ إنَّ

لُومنَّ إالَّ نفسه (( رواه مسلم. ٌَ  َوَجَد خٌراً فلٌحَمد هللا، وَمن َوَجَد غٌَر ذلك فال 

ماً، فال تظالَموا((،ٔ مُت الظلَم على نفسً، وجعلته بٌنكم ُمحرَّ الظلم وضُع  ـ قوله: ))ٌا عبادي إنًِّ حرَّ

مه هللا على نفسه ومَنعها منه، مع قدرته علٌه وعلى كلِّ شًء، فبل ٌقع منه ال شًء فً ؼٌر موضعه، وقد حرَّ

 الظلم أبداً؛ لكمال عدله سبحانه وتعالى.

 ـ قوله:)ٌا عبادي كلُّكم ضال  إالَّ َمن َهدٌته، فاستهدونً أْهِدكم(ٕ

 ق والسداد.الهداٌة نوعان: هداٌة الداللة واإلرشاد، وهداٌة التوفٌ

 وفً هذا الحدٌث األمر بسإال هللا الهداٌة، وحاجة العباد إلى الهداٌة أشدُّ من حاجتهم إلى الطعام والشراب.

لَكم وآخَركم وإنَسكم وِجنَّكم كانوا على أتقى قلِب رجل واحد منكم، ما زاد  ـٖ قوله: ))ٌا عبادي لو أنَّ أوَّ

لَكم وآخَركم وإنَسكم وِجنَّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ذلك فً ُملكً شٌباً، ٌا عبادي لو أنَّ أوَّ 
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فً هاتٌن الجملتٌن بٌان كمال ملك هللا عزَّ وجلَّ، وكمال ؼناه عن خلقه، وأنَّ تقوى  نقص ذلك من ملكً شٌباً((،

 كّل إنسان إنَّما تكون نافعًة لذلك المتَّقً، وفجوَر كّل فاجر إنَّما ٌكون ضرُره علٌه.

لَكم وآخَركم وإنَسكم وِجنَّكم قاموا فً صعٌد واحد فسألونً، فأعطٌُت كلَّ ٗ ـ قوله: ))ٌا عبادي لو أنَّ أوَّ

ٌَط إذا أُدخل البحر((، ا عندي إالَّ كما ٌنقص الِمْخ هذا ٌدلُّ على كمال ؼنى هللا  واحد مسألَته، ما نقص ذلك ِممَّ

ٌَط إذا أُدخل البحر ماسبحانه وتعالى وافتقار عباده إلٌه، ومعنى ) ا عندي إالَّ كما ٌنقص الِمْخ ( أنَّه نقص ذلك ِممَّ

ٌُعتَبر شٌباً، ال فً الوزن وال فً رأي  ٌَط ـ وهو اإلبرة ـ من الماء ال  ال ٌحصل نقٌص أصبلً؛ ألنَّ ما ٌعلق بالمخ

 العٌن.

ٌَّاه٘ ا، فَمن َوَجَد خٌراً فلٌحَمد هللا، وَمن ـ قوله ))ٌا عبادي إنَّما هً أعمالُكم أُحصٌها لكم، ثمَّ أَوفٌِّكم إ

لُومنَّ إالَّ نفسه((، ٌَ قال سبحانه: )فمن ٌعمل مثقال ذرة خٌراً ٌره*ومن ٌعمل مثقال ذرة شراً  َوَجَد غٌَر ذلك فال 

الً ٌره(، والثواب من فضل هللا على العبد، وفعل الخٌر فً الدنٌا هو من توفٌق هللا عزَّ وجلَّ للعبد، فله الفضل أوَّ 

وآخراً، وَمن َوَجَد أمامه ؼٌر الخٌر فإنَّما أُتً العبد من قبل نفسه ومعصٌته لربِّه وجناٌته على نفسه، فإذا وجد 

 أمامه العذاب فبل ٌلومنَّ إالَّ نفسه.

 

 الحدٌث الخامس والعشرون

ًِّ  أٌضاً: أنَّ أناساً من أصحاب رسول هللا  عن أبً ذر  ب ثور  : )) ذهب أهلُ قالوا للنَّ الدُّ

قون بفضول أموالهم، قال: أولٌس قد جعل هللا لكم  ، وٌصومون كما نصوم، وٌتصدَّ ٌُصلُّون كما نصلًِّ باألجور، 

قون؟ إنَّ بكلِّ تسبٌحة صدقة، وكلِّ تكبٌرة صدقة، وكلِّ تحمٌدة صدقة، وكلِّ تهلٌلة صدقة، وأمر  ما تصدَّ

دكم صدقة، قالوا: ٌا رسول هللا! أٌأتً أحُدنا شهوَته بمعروف صدقة، ونهً عن المنكر صدقة، وفً ُبضع أح

وٌكون له فٌها أجر؟ قال: أرأٌتم لو وضعها فً حرام أكان علٌه وزر؟ فكذلك إذا وضعها فً الحالل كان له 

 أجر (( رواه مسلم.

ًُّ ـ ٔ ب  الفقراء إلٌها تنقسم إلى قسمٌن: الصدقات التً أرشد النَّ

 التسبٌح والتكبٌر والتحمٌد والتهلٌل. ـ قسم ٌقتصر نفعه علٌهم، وهو

اهم إلى ؼٌرهم، ٌكون نفعه لهم ولؽٌرهم، وهو األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر والجماع.  ـ وقسم ٌتعدَّ

ٌَّة الصالحة، مثل قضاء اإلنسان ـ ٕ أنَّ ما ٌؤتٌه اإلنسان من المباحات التً فٌها حظُّ للنفس تكون قربًة بالن

 إعفاؾ نفسه وإعفاؾ أهله وتحصٌل األوالد.شهوته إذا قصد بذلك 

فً الحدٌث حرص الصحابة على فعل األعمال الصالحة والتنافس فً الخٌرات، وأنَّ الصدقة ال تقتصر ـ ٖ

على الصدقة بالمال، وإن كانت أصبلً فً ذلك، أنَّ َمن عجز عن فعل شًء من الطاعات لعدم قدرته علٌه، فإنَّه 
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 در علٌها.ٌُكثر من الطاعات التً ٌق

 

 السادس والعشرونالحدٌث 

: )) كلُّ ُسالمى من الناس علٌه صدقة كلَّ ٌوم تطلع فٌه قال: قال رسول هللا  عن أبً هرٌرة 

ته فتحمله علٌها أو ترفع له علٌها متاَعه صدقة،  جل فً دابَّ الشمس، َتعدلُ بٌن اثنٌن صدقة، وتعٌن الرَّ

ٌِّبة صدقة، وبكلِّ خطوة َتمشٌها إلى الصالة صدقة، وُتمٌط األذى عن الطرٌق صدقة (( رواه  والكلمُة الط

 البخاري ومسلم.

السبلمى المفاصل، وهً ستون  ـ قوله: ))كلُّ ُسالمى من الناس علٌه صدقة كلَّ ٌوم تطلع فٌه الشمس((ٔ

 ٌوم.وثبلثمابة، والمعنى: أنَّ كلَّ ٌوم تطلع فٌه الشمس فعلى جمٌع تلك السبلمى صدقة فً ذلك ال

ٌُجزئ من ذلك ركعتان ٌركعهما من الضحى((؛ وذلك أنَّ صبلَة هاتٌن ـ ٕ جاء فً حدٌث أبً ذر: ))و

 الركعٌتن ٌحصل بهما تحرك المفاصل فً هذه العبادة وهً الصبلة، فتكون مجزبة عن الصدقات فً هذا الٌوم.

ًُّ كلُّ قُربة ٌؤتً بها اإلنساُن سواء كانت قولٌة أو فعلٌة فهً صدقة،  ـٖ ب فً هذا الحدٌث  وما ذكره النَّ

 هو من قبٌل التمثٌل ال الحصر.

فً الحدٌث الحثُّ على اإلصبلح بٌن المتنازعٌن بالعدل، وحثُّ المسلم على إعانة ؼٌره بما ٌحتاج إلٌه،  ـٗ

ٌِّب من ذكر وقراءة وتعلٌم ودعوة وؼٌر ذلك.   والترؼٌب فً كلِّ كبلم ط

 

 الحدٌث السابع والعشرون

ًِّ ن النواس بن سمعان ع ب قال: )) البرُّ ُحسن الُخلق، واإلثُم ما حاك فً النفس  ، عن النَّ

لع علٌه الناس (( رواه مسلم.  وكرهَت أن ٌطَّ

، فقال: )) جبَت تسأل عن البرِّ واإلثم؟ قلت: نعم! قال: أتٌت رسول هللا  وعن وابصة بن معَبد 

د فً الصدر، قال: استفت قلَبك، البرُّ ما اطمأنت  إلٌه النفس واطمانَّ إلٌه القلب، واإلثُم ما حاك فً النفس وتردَّ

 وإن أفتاك الناس وأفتوك (( حدٌث حسن، روٌناه فً مسندي اإلماَمٌن أحمد بن حنبل والدارمً بإسناد حسن.

ٔ: مور الظاهرة كلمٌة جامعة تشمل األمور الباطنة التً فً القلب واأل ـ قوله ))البرُّ حسن الخلق(( البرُّ

 التً تكون على اللسان والجوارح.

 : هو الشامل لكلِّ ما هو خٌر، وٌدلُّ علٌه وصؾ عابشة رضً هللا عنها لُِخلق الرسول وُحسُن الُخلُق
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ب بآدابه، وٌمتثل أوامره، وٌجتنب نواهٌه  .بؤنَّه القرآن، والمعنى أنَّه ٌتؤدَّ

المعاصً الواضحة والمشتبهة، ومنه ما ٌكون واضحاً  ثُم:اإل ـ قوله: ))واإلثُم ما حاك فً نفسك...((ٕ

ٌُستحٌا  ا  لع علٌه الناس؛ ألنَّه ِممَّ ا، ومنه ما ٌحوك فً الصدر وال تطمبنُّ إلٌه النفس، وٌكره اإلنساُن أن ٌطَّ ًٌّ جل

 من فعله، فٌخشى صاحُبه ألسنَة الناس فً نٌلهم منه.

معناه: أنَّ ما كان فٌه شبهة ورٌبة وال اك الناس وأفتوك(())وإن أفتوفً آخره))استفت قلبك((ـ قوله:ٖ

ا إذا كان فً  ٌطمبنُّ إلٌه القلب، وال دلٌل علٌه من الكتاب والسنة أنَّ السبلمَة فً تركه ولو أفتى الناس به، وأمَّ

والمعاصً؛ فإنَّ  المسؤلة دلٌل من الكتاب والسنَّة فالمتعٌن المصٌر إلٌه. واستفتاء القلب ال ٌكون من أهل الفجور

ٌُجاهر بالمعاصً وال ٌستحًٌ من هللا وال من خلقه، فمثل أول ٌِّن،ِمن أولبك َمن قد  كذا و بك ٌقعون فً الحرام الب

 المشتبه.

 

 الثامن والعشرونالحدٌث 

موعظًة بلٌغة وجلت منها القلوب،  قال: وعظنا رسول هللا  عن أبً نجٌح العرباض بن سارٌة 

ع فأوِصنا، قال: )) أُوصٌكم بتقوى هللا عزَّ وجلَّ، وذَرفت م نها العٌون، فقلنا: ٌا رسول هللا! كأنَّها موعظُة مودِّ

ٌَعش منكم فسٌرى اختالفاً كثٌراً، فعلٌكم بسنَّتً وسنة  ر علٌكم عبد، فإنَّه َمن  والسمع والطاعة وإن تأمَّ

وا علٌها بالنواجذ،  ٌٌِّن، عضُّ اكم ومحدثات األمور؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضاللة (( رواه الخلفاء الراشدٌن المهد ٌَّ وإ

 أبو داود والترمذي، وقال: )) حدٌث حسن صحٌح ((.

: الموعظة موعظًة بلٌغة وجلت منها القلوب، وذَرفت منها العٌون((، ـ قوله: ))وعظنا رسول هللا ٔ

 وجل من مخافة هللا.الكبلم الذي فٌه ترؼٌب وترهٌب، ٌَإّثر على النفوس وٌبلػ القلوب، فت

ع فأوصنا((ٕ ٌَّة عند الوداع لها وقع فً  ـ قوله: ))قلنا: ٌا رسول هللا! كأنَّها موعظة مودِّ ألنَّ الوص

ٌَّة.  النفوس، ولعلَّ هذه الموعظة كان فٌها ما ٌشعر بالتودٌع، لذا طلبوا هذه الوص

المرء بٌنه وبٌن ؼضب هللا وقاٌة بفعل تقوى هللا عزَّ وجلَّ أن ٌجعل  ـ قوله: ))أوصٌكم بتقوى هللا((،ٖ

 الطاعات واجتناب المعاصً، وتصدٌق األخبار.

ر علٌكم عبد((ٗ أي: فً ؼٌر معصٌة هللا، ولو كان األمٌر عبداً، وقد  ـ قوله: ))والسمع والطاعة وإن تأمَّ

ٌُحمل الحدٌث على المبالؽة فً لزو م السمع والطاعة للعبد إذا أجمع العلماء على أنَّ العبَد لٌس أهبلً للخبلفة، و

 كان خلٌفة، وإن كان ذلك ال ٌقع.

وا علٌها بالنَّواجذ((،٘ ٌٌِّن، عضُّ هذا طرٌق  ـ قوله: ))فعلٌكم بسنَّتً وسنَّة الخلفاء الراشدٌن المهد
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ك بما كان علٌه هو وخلفاإه الراشدون من االعتقادات واألعمال واألقوال، وهذ ه السبلمة والنجاة، وذلك بالتمسُّ

ك بها. والنواجذهً السنَّة الكاملة،  ة التمسُّ  هً األضراس، وذلك مبالؽة فً شدَّ

اكم ومحدثات األمور((،ٙ ٌَّ ا لم ٌكن له أصل فٌه. ـ قوله: )) وإ ٌن ِممَّ  هً: ما أُحِدث وابُتدع فً الدِّ

ًُّ ـ قوله: )) فإنَّ كل بدعة ضاللة (( 7 ب ٌكون شًٌء من البدع كلَّ البدع بؤنَّها ضبلل، فبل  وصؾ النَّ

 حسناً؛ فعن ابن عمر رضً هللا عنهما قال: ))كلُّ بدعة ضبللة، وإن رآها الناس حسنة.

 

 الحدٌث التاسع والعشرون

ٌُباعدنً عن النار، قال: ))  عن معاذ بن جبل  ٌُدخلنً الجنَّة و قال: قلت: ٌا رسول هللا! أخبرنً بعمل 

ه هللا تعالى علٌه؛ تعبد هللاَ ال تشرك به شٌباً، وتقٌم الصالة، لقد سألَت عن عظٌم ، وإنَّه لٌسٌر على  َمن ٌسرَّ

وتؤتً الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البٌت، ثم قال: أالَ أدلُّك على أبواب الخٌر؟ الصوُم ُجنَّة، والصدقُة 

م عن تطفا الخطٌبة كما ٌطفا الماُء النار، وصالةُ الرجل فً َجوف اللٌل، ثم تال: )تتجافى جنوبه

المضاجع(حتى بلغ )ٌعملون( ثم قال: أالَ أخبرك برأس األمر وعموِده وذروة َسَنامه؟ قلت: بلى ٌا رسول هللا! 

قال: رأُس األمر اإلسالُم، وعموُده الصالة، وذروة َسَنامه الجهاد، ثم قال: أالَ أخبرك بِمالِك ذلك كلِّه؟ قلت: بلى 

ا لمؤاخذون بما نتكلَّم به؟ فقال: ثِكلتك ٌا رسول هللا! فأخذ بلسانه، وقال: ُكفَّ  ًَّ هللا! وإنَّ علٌك هذا، قلت: ٌا نب

ار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إالَّ حصابُد ألسنتهم؟(( رواه الترمذي  ٌَكبُّ الناَس فً النَّ ك! وهل  أمُّ

 وقال: ))حدٌث حسن صحٌح ((.

 ة، وتؤتً الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البٌت((،ـ قوله: ))تعبد هللا وال تشرك به شٌباً، وتقٌم الصالٔ

 ًُّ ب ٌَّن النَّ ب به إلى هللا وٌحصل به الظفر بالجنَّة والسبلمة من النار أداء الفرابض. ب ٌُتقرَّ  أنَّ أهمَّ شًء 

ٌَّن  ـ قوله: ))أالَ أدلُّك على أبواب الخٌر؟ الصوُم ُجنَّة،...((،ٕ ا ب ول الفرابَض التً هً سبب فً دخ لَمَّ

إلى جملة من النوافل التً ٌحصل للمسلم بها زٌادة اإلٌمان وزٌادة الثواب  الجنَّة والسبلمة من النار، أرشد 

 وقاٌة للعبد فً الدنٌا واآلخرة.ومعنى: ))الصوُم ُجنَّة((، وتكفٌر الذنوب، وهً الصدقة والصٌام وقٌام اللٌل. 

الشؤن الذي هو أعظم  األمرالمراد ب َسنامه؟...((، ـ قوله: )) أالَ أخبرك برأس األمر وعموده وذروةٖ

ٌن الذي ُبعث به رسول هللا  ، رأسه اإلسبلم وهو عام، ٌشمل الصبلة والجهاد وؼٌرهما، الشإون، وهو الدِّ

وقد ذكر الصبلة ووصفها بؤنَّها عمود اإلسبلم، شبَّه ذلك بالبناء الذي ٌقوم على أعمدته، ثم ذكر الجهاد ووصفه 

ه على ؼٌره من األدٌان.بؤنَّه   ذروة سنام اإلسبلم؛ ألنَّ فً الجهاد قوَة المسلمٌن وظهوَر دٌنهم وعلوَّ

؟...((ٌدلُّ على أنَّ َكؾَّ اللسان وضبَطه وَحبَسه هو أصُل الخٌر كلِّه، ـ قوله: ))أالَ أخبرك بِمالِك ذلك كلِّهٗ

م وعقوباته،  والمراُد بحصابد األلسنةوأنَّ َمن َملََك لساَنه فقد ملََك أمَره وأحكَمه وضبَطه،  جزاُء الكبلم المحرَّ
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ٌِّبات، ثم ٌحصد ٌوم القٌامة ما زرع، فَمن زَرع خٌراً ِمن قول أو  فإنَّ اإلنسان ٌزرع بقوله وعمله الحسنات والس

ا من قول أو عمل حصد ؼداً النَّدامَة.   عمل حصد الكرامَة، وَمن زرع شّرً

ك(( ٌُراد بها الحثُّ  أي: فقدتك ))ثكلتك أمُّ ٌُراد بها معناها، وإنَّما  حتى كانت ثكلى من فقدك، وهذه الجملة ال 

ٌُقال.  واإلؼراء على فهم ما 

***** 

 الحدٌث الثالثون

قال: )) إنَّ هللا تعالى فرض فرابض  ، عن رسول هللا عن أبً ثعلبة الخشنً جرثوم بن ناشر 

ٌِّعوها، وحدَّ حدوداً فال تعتدوها م أشٌاء فال تنتهكوها، وسكت عن أشٌاء رحمة لكم غٌر نسٌان فال تض ، وحرَّ

 فال تبحثوا عنها (( حدٌث حسن، رواه الدارقطنً وغٌُره.

ٌن ـ ٔ قسم هللا األحكام إلى أربعة أقسام: فرابض، ومحارم، وحدود، ومسكوت عنه، وذلك ٌجمع أحكام الدِّ

 كلَّها.

ى الفرابَض، واجتنب المحارَم، ووقؾ فَمن عمل بهذا الحدٌث فقد حاز الثواب، وأ من العقاب؛ ألنَّ َمن أدَّ

ٌن؛ ألنَّ الشرابَع ال تخرج  عند الحدود، وترك البحث عما ؼاب عنه، فقد استوفى أقساَم الفضل، وأوفى حقوق الدِّ

 عن هذه األنواع المذكورة فً هذا الحدٌث.

ٌِّعوها((،ٕ جب أشٌاء وجعل فرضها حتماً الزماً، كالصبلة أي: أو ـ قوله: ))إنَّ هللا فرض فرابض فال تض

، فٌجب على كلِّ مسلم اإلتٌان بها كما أمر هللا.  والزكاة والصٌام والحجِّ

أي: شرع أموراً هً واجبة أو مستحبَّة أو مباحة، فبل ٌتجاوز تلك  ـ قوله: ))وحدَّ حدوداً فال تعتدوها((،ٖ

اها وأن ٌؤتً بقسمة الحدود إلى ؼٌرها، فٌقع فً أمر حرام، وذلك كقس مة الموارٌث فبل ٌجوز ألحد أن ٌتعدَّ

 تخالفها.

م أشٌاء فال تنتهكوها((،ٗ ٌَّن علٌكم تركها. ـ قوله: ))وحرَّ  فبل تقعوا فٌها، بل ٌتع

أي: سكت عن أشٌاء فلم ٌفرضها  ـ قوله ))وسكت عن أشٌاء رحمة لكم غٌر نسٌان، فال تبحثوا عنها((،٘

ٌُشتؽل فً البحث عنها والسإال عنها، كا ولم ٌوجبها ولم ٌحرمها، ألسبلة التً فٌها وال حرج على فاعلها، فبل 

ع وتكلُّؾ  .تنطُّ
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 الحدٌث الواحد والثالثون

ًِّ  عن أبً العباس َسهل بن َسْعد الساعدي  ب ، فقال: ٌا رسول هللا! قال: )) جاء رجلٌ إلى النَّ

ٌُحّبك هللا، وازهد فٌما عند ُدلَّنً على عمل إذا عملته أحبَّنً هللا وأ حبَّنً الناُس، فقال: )) ازهد فً الدنٌا 

ٌُحّبك الناس (( حدٌث حسن، رواه ابن ماجه وغٌره بأسانٌد حسنة.  الناس 

ٌُحّبك هللا((،ٔ  الزهد فً الدنٌا: ترك اإلنسان كلَّ ما ٌشؽله عن هللا. ـ قوله: ))ازهد فً الدنٌا 

ٌُحّبك الناس ((،ـ قوله: )) وازهد فٌما عند النٕ الناُس حرٌصون على المال والمتاع فً الحٌاة الدنٌا،  اس 

ٌُعجبهم َمن ٌطمع فٌما عندهم أو ٌتطلَّع إلٌه، فإذا  والؽالب علٌهم إمساُك ما فً أٌدٌهم وعدم الجود به، وال 

هم. تهم سلم من شرِّ تهم، وإذا ظفر بمحبَّ  استؽنى اإلنساُن عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبَّ

فً الحدٌث بٌان حرص الصحابة على ما ٌجلب لهم محبَّة هللا ومحبَّة الناس، وفٌه أٌضاً إثبات صفة ـ  ٖ

 المحبَّة هلل عزَّ وجلَّ.

***** 

 الحدٌث الثانً والثالثون

قال: )) ال ضرر وال ِضرار((  : أنَّ رسول هللا عن أبً سعٌد َسعد بن مالك بن سنان الخدري 

ماجه والدارقطنً وغٌرهما مسنداً، ورواه مالك فً الموطأ مرسالً عن عمرو بن حدٌث حسن، رواه ابن 

 ًِّ ب ي بعُضها بعضاً.ٌحٌى، عن أبٌه، عن النَّ  ، فأسقط أبا سعٌد، وله طرق ٌقوِّ

هذا الحدٌث مشتمٌل على قاعدة من قواعد الشرٌعة، وهً رفع الضرر والضرار، وفٌه النهً عن ـ ٔ

 الضرر والضرار.

رُر قد ٌحصل من اإلنسان بقصد أو بؽٌر قصد، والضرار ٌكون مع القصد. ٌنهما:والفرق ب  أنَّ الضَّ

ٌُدخل على ؼٌره ضرراً بما ال  وقٌل: ٌُدخل على ؼٌره ضرراً بما ٌنتفع هو به، والضرار أن  الضرُر أن 

 منفعة له به

 فً الحدٌث بٌان كمال الشرٌعة وحسنها فً رفع الضرر واإلضرار.ـ ٕ

 

 ثالث والثالثونالحدٌث ال

عى رجالٌ  عن ابن عباس رضً هللا عنهما، عن رسول هللا  ٌُعَطى الناُس بدعواهم، الدَّ قال: )) لو 

عً، والٌمٌن على َمن أنكر (( حدٌث حسن، رواه البٌهقً وغٌره  نة على المدَّ ٌِّ أموالَ قوم ودماءهم، لكن الب

 هكذا، وبعضه فً الصحٌحٌن.
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ٌِّنة: هً كلُّ ما ـ  ٔ  ٌبٌن الحقَّ وٌدلُّ علٌه، من شهود أو قرابن أو ؼٌرها.الب

عً: هو الذي ٌقدم الدعوى إلى القاضً، أو هو الطالب حقه.ـ )ٕ  الُمدَّ

ه عى علٌه: الذي ٌنكر الدعوى الُمقدمة ضدَّ  .(والُمدَّ

ٌِّنة طُ  ـٖ َعى علٌه، وإن لم توجد الب ٌِّنة قُضً له بها على الُمدَّ ِعً بالب َعى علٌه إذا أتى الُمدَّ لِب من الُمدَّ

عاه علٌه  الٌمٌن، فإن حلؾ َبِرَبت ساحُته، وإن َنَكَل ـ أي: لم ٌحلؾ ـ عن الٌمٌن قُضً علٌه بالنُّكول، وأُلزم بما ادَّ

 خصُمه.

عى محبََّة هللا ورسوله ـ ٗ ، كما قال فعلٌه بالبٌنة التً تبٌن صدقة وهً: اتَّباع الرسول  َمن ادَّ

عى محبَّة هللا تعالى: )قل إن كن تم تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا(، فهذه اآلٌة الكرٌمة حاكمٌة على كلِّ َمن ادَّ

ٌن النبوي فً  دي والدِّ دٌة، فإنَّه كاذب فً نفس األمر، حتى ٌتبع الشرع المحمَّ ولٌس هو على الطرٌقة المحمَّ

قال: )َمن عمل عمبلً لٌس علٌه أمرنا فهو  أنَّه جمٌع أقواله وأفعاله، كما ثبت فً الصحٌح عن رسول هللا 

 رد(.

***** 

 الحدٌث الرابع والثالثون

ٌِّره بٌده، فإن  قال: سمعُت رسول هللا  عن أبً سعٌد الخدري  ٌُغ ٌقول: ))َمن رأى منكم منكراً فل

 لم ٌستطع فبلسانه، فإن لم ٌستطع فبقلبه، وذلك أضعُف اإلٌمان(( رواه مسلم.

وهو بٌان وجوب األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، وأنَّ به صبلح العباد والببلد،  هذا الحدٌث فٌهـ ٔ

ٌَّن علٌه ذلك، فإذا لم ٌكن من أهل التؽٌٌر  مشتملٌ على درجات إنكار المنكر، وأنَّ َمن قدر على التؽٌٌر بالٌد تع

 علٌه التؽٌٌر بالقلب، وهو أضعُؾ اإلٌمان.بالٌد، انتقل إلى التؽٌٌر باللسان، حٌث ٌكون قادراً علٌه، وإالَّ فقد بقً 

التؽٌٌر بالٌد ٌكون من السلطان ونوابه فً الوالٌات العامة، وٌكون أٌضاً من صاحب البٌت فً أهل بٌته  ـٕ

 فً الوالٌات الخاصة.

 تؽٌٌر المنكر بالقلب ٌكون بكراهة المنكر وحصول األثر على القلب بسبب ذلك. ـٖ 

***** 

 ثالثونالحدٌث الخامس وال

: )) ال تحاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، قال: قال رسول هللا  عن أبً هرٌرة 

وال ٌبع بعُضكم على بٌع بعض، وكونوا عباد هللا إخواناً، المسلُم أخو المسلم، ال ٌظلمه وال ٌخذله، وال ٌكذبه، 

ات، ب ٌَحقَر أخاه المسلم، كلُّ وال ٌحقره، التقوى ههنا، وٌشٌر إلى صدره ثالث مرَّ حسب امرئ من الشرِّ أن 
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 المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه (( رواه مسلم.

كراهة الحاسد النعمة التً أنعم هللا بها على ؼٌره، وٌدخل فٌه َتمنًِّ زوال هذه  ـ قوله: ))ال تحاسدوا ((،ٔ

 ها.النعمة عنه، وسواء َتمنَّى انتقالها إلٌه أو عدم انتقال

الجابزة: أن ٌتَمنَّى مثَل ما أنعم هللا على ؼٌره دون كراهٌة حصولها لؽٌره، ودون َتمنًِّ زوالها  الغبطةوأما 

 عنه.

لعة عند المناداة علٌها، وهو ال ٌرٌد شراءها، بل ـ قوله: ))وال تناجشوا((، ٕ النَّْجُش: أن ٌزٌد فً ثمن السِّ

 ضرار بالمشتري بزٌادة الثمن علٌه.ٌرٌد نفع البابع بزٌادة الثمن له، أو اإل

التدابر المقاطعة والتهاجر؛ فبل ٌحبُّ أن ٌلقى أخاه، بل ٌولًِّ كلُّ واحد منهم ُدبَره  ـ قوله: ))وال تدابروا((،ٖ

 بسبب ما ٌكون بٌنهما من تباؼض.

ة  ـ قوله: ))وال ٌبع بعضكم على بٌع بعض((،ٗ الخٌار، فٌؤتً ومعناه: أن ٌتباٌع اثنان سلعة وهما فً مدَّ

ا اشترٌت  آخر إلى المشتري فٌقول له: اترك هذه السلعة وأنا أبٌعك سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص ِممَّ

 به، وهذا العمل ٌسبِّب التباؼض.

إلى ما هو مطلوب من المسلمٌن  أرشد ـ قوله: ))وكونوا عباد هللا إخواناً، المسلم أخو المسلم((، ٘

د ذلك بقوله: )المسلم بؤن ٌكونوا إخوًة  ٌُحسن بعُضهم إلى بعض، وأكَّ متحابٌِّن متآلفٌن، ٌرفق بعضهم ببعض، و

 أخو المسلم(.

ال ٌظلم المسلم أخاه المسلم بؤن ٌعتدي علٌه، أو ـ قوله: ))ال ٌظلمه وال ٌخذله وال ٌكذبه وال ٌحقره((، ٘

ثه بحدٌث هو كاذب ٌلحق أيَّ ضرر به، وال ٌخذله عند حاجته إلى نصرته وهو قادر عل ى أن ٌنصره، وال ٌحدِّ

 فٌه، وال ٌحقره بؤن ٌستهٌن به وٌستصؽره.

ٌَّن  ـ قوله: ))التقوى ههنا...((،ٙ وأنَّ العبرة بما ٌقوم فً القلوب من ، قبح احتقار المسلم أخاه ب

تقره وتكبَّر علٌه بخبلؾ اإلٌمان والتقوى، وأنَّه قد ٌكون قلُب َمن احُتِقر معموراً بالتقوى، وٌكون قلُب َمن اح

 .ذلك، فالمٌزاَن فً التفاضل بٌن الناس التقوى

أي: ٌكفٌه من الشرِّ احتقار أخٌه لو لم ٌكن  ـ قوله: ))بحسب امرئ من الشرٍّ أن ٌحقَر أخاه المسلم((،7

 عنده شرٌّ ؼٌره.

ى النفس بالقتل أو ما ٌحرم االعتداء عل ـ قوله: ))كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه((،8

دونه، واالعتداء على المال بالسرقة والؽصب وؼٌر ذلك، واالعتداء على الِعرض بالسبِّ والشتم والؽٌبة 

 والنمٌمة وؼٌر ذلك.
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 الحدٌث السادس والثالثون

ًِّ عن أبً هرٌرة  ب  عنه قال: )) َمن َنفَّس عن مؤمن ُكربًة ِمن ُكَرب الدنٌا َنفَّس هللاٌ  ، عن النَّ

َر هللاُ علٌه فً الدنٌا واآلخرة، وَمن َسَتَر مسلماً ستره  ٌَسَّ ر على ُمْعِسٍر  ٌَسَّ ُكربًة من ُكَرِب ٌوم القٌامة، وَمن 

ٌَلتمس فٌه علماً  هللاُ فً الدنٌا واآلخرة، وهللاُ فً َعون العبد ما كان العبُد فً عون أخٌه، وَمن َسلََك طرٌقاً 

ٌقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوٌم فً بٌت من بٌوت هللا ٌتلون كتاَب هللا وٌتدارسونه بٌنهم إالَّ َسهَّلَ هللاُ له به طر

أَ به عملُه لَم  نزلت علٌهم السكٌنُة، وَغشٌتهم الرحمُة، وحفَّتهم المالبكُة، وذَكَرهم هللا فٌَمن عنده، وَمن َبطَّ

 ٌُسرع به نسُبه (( رواه مسلم بهذا اللفظ.

الُكربُة  َنفَّس عن مؤمن ُكربًة ِمن ُكَرب الدنٌا َنفَّس هللاٌ عنه ُكربًة من ُكَرِب ٌوم القٌامة((، ـ قوله: ))َمنٔ

ة والضٌق، وتنفٌسها إزالُتها، والجزاء أن ٌنفَّس هللا عنه ُكربة من ُكرب ٌوم القٌامة، والجزاُء من جنس  هً الشدَّ

 العمل.

رَ ٕ ٌَسَّ ر على ُمْعِسٍر  ٌَسَّ وذلك بإعانته على إزالة ُعسرته، هللاُ علٌه فً الدنٌا واآلخرة((،  ـ قوله: ))وَمن 

ٌُْبربه منه ـ أي:  ره ـ إن لم  ٌن له أنظره ـ أخَّ فإن كان َمدٌناً ساعده بإعطابه ما ٌقضً به دٌنه، وإن كان الدَّ

 ٌسامحه ـ، والجزاُء من جنس العمل.

والستُر هو إخفاء العٌب وعدم إظهاره، وله  رة((،ـ قوله: ))وَمن ستر مسلماً ستره هللا فً الدنٌا واآلخٖ

 حالتان:

 ـ فَمن كان معروفاً باالستقامة وحصل منه الوقوع فً المعصٌة ُنوِصَح وُستر علٌه.

ن علٌه إجرامه، فٌستمر علٌه وٌتمادى فٌه،  ـ وَمن كان معروفاً بالفساد واإلجرام، فإنَّ الستَر علٌه قد ٌهوِّ

 دم الستر علٌه؛ لٌحصل له العقوبة التً تزجره عن الَعْود إلى إجرامه وعدوانه.فالمصلحُة فً مثل هذا ع

هذا فٌه الحثُّ على إعانة المسلم أخاه  ـ قوله: ))وهللا فً عون العبد ما كان العبُد فً عون أخٌه((،ٗ

ل بذلك عون هللا وتسدٌده.  المسلم، وأنَّه كلَّما حصل منه العون إلخوانه فإنَّه ٌحصِّ

فٌه الحثُّ على طلب  له: ))وَمن سلك طرٌقاً ٌلتمُس فٌه علماً سهَّل هللا له به طرٌقاً إلى الجنَّة((،ـ قو٘

ًِّ وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصٌله، سواء كان ذلك بالسفر لطلبه؛ أو باألخذ بؤسباب تحصٌله،  العلم الشرع

علماء واألخذ عنهم وؼٌر ذلك، والجزاء على ذلك من اقتناء الكتب المفٌدة وقراءتها واالستفادة منها، ومبلزمة ال

 من هللا تسهٌل الطرٌق التً ٌصل بها طالب العلم إلى الجنَّة.

الجزاء على ـ قوله: ))وما اجتمع قوم فً بٌت من بٌوت هللا ٌتلون كتاب هللا وٌتدارسونه بٌنهم...((،ٙ

ول السكٌنة علٌهم والطمؤنٌنة، وأنَّ الرحمَة االجتماع فً المساجد لتبلوة القرآن وتدارسه أربعة أمور، هً: نز

ٌهم، وأنَّ المبلبكة تحفُّهم أي: تحٌط بهم، وأنَّ هللا تعالى ٌذكرهم عند المبلبكة.  تؽشاهم، أي تشملهم وتؽطِّ
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أ به عمله لم ٌسرع به نسبه(( 7 ره عملُه عن دخول الجنَّة لم ٌسرع به نسبه إلى ـ قوله: ))وَمن بطَّ َمن أخَّ

 نَّة؛ ألنَّ المعتَبر فً ذلك اإلٌمان والتقوى. دخول الج

***** 

 الحدٌث السابع والثالثون

فٌما ٌروٌه عن ربِّه تبارك وتعالى قال: )) إنَّ هللا  عن ابن عباس رضً هللا عنهما، عن رسول هللا 

ٌَّن ذلك، فَمن َهمَّ بحسنة فلَم ٌعملها كتبها هللا عنده حسن بات، ثم ب ٌِّ ًة كاملة، وإن همَّ بها كتب الحسنات والس

ٌِّبة فلَم ٌعملها كتبها  فعملها كتبها هللا عنده عشر حسنات إلى سبعمابة ضعف، إلى أضعاف كثٌرة، وإن همَّ بس

بة واحدة (( رواه البخاري ومسلم فً صحٌحهما بهذه  ٌِّ هللا عنده حسنة كاملة، وإن همَّ بها فعملها كتبها هللا س

 الحروف.

بحسنة فلَم ٌعملها كتبها هللا عنده حسنًة كاملة، وإن همَّ بها فعملها كتبها هللا عنده  ـ قوله: ))فَمن َهمَّ ٔ

هذا من فضل هللا عزَّ وجلَّ وإحسانه إلى عباده، وفٌه  عشر حسنات إلى سبعمابة ضعف، إلى أضعاف كثٌرة((،

 مضاعفة الجزاء على العمل، دون مضاعفة الجزاء على الهمِّ.

ٌِّبة  ـ قوله: ))وإن همَّ ٕ ٌِّبة فلم ٌعملها كتبها هللا عنده حسنة كاملة، وإن همَّ بها فعملها كتبها هللا س بس

ٌِّبة على ثبلثة أقسام: واحدة((،  هذا من فضل هللا وعدله، وتارَك الس

ٌَّة.1  / أن ٌتركها هلل، فهذا ُتكتب له حسنة على كفِّه عنها هلل تعالى، وهذا عمل ون

ا./ أن ٌتركها نسٌاناً وذه2 ْنِو خٌراً وال َفَعَل شّرً ٌَ  والً عنها، فهذا ال له وال علٌه؛ ألنَّه لم 

/ أن ٌتركها َعجزاً وكسبلً عنها بعد السعً فً أسبابها والتلبُّس بما ٌقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، فتكتب 3

 علٌه سٌبة.

***** 

 الحدٌث الثامن والثالثون

ا فقد آذنُته : )قال: قال رسول هللا  عن أبً هرٌرة  ًٌّ ) إنَّ هللا تعالى قال: َمن عادى لً ول

ًَّ بالنوافل حتى أحبَّه،  ب إل ا افترضته، وال ٌزال عبدي ٌتقرَّ ًَّ ِممَّ ًَّ عبدي بشًء أحب إل ب إل بالحرب، وما تقرَّ

ٌَبطُش بها، وِرجلَه ٌُبصر به، وٌَده التً  ٌَسمع به، وبصَره الذي  ٌَمشً بها،  فإذا أحَبْبُته كنُت سمَعه الذي  التً 

 ولبن سألنً ألعطٌنَّه، ولبن استعاذنً ألعٌذنَّه (( رواه البخاري.

ا فقد آذنُته بالحرب((ٔ ًٌّ أولٌاء هللا هم المإمنون المتَّقون، كما قال تعالى: )إال إنَّ  ـ قوله: ))من عادى لً ول

 أولٌاء هللا ال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون*الذٌن ءامنوا وكانوا ٌتقون(.
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أعلمته أنَّنً محارٌب له، وهو ٌدلُّ على خطورة معاداة أولٌاء هللا، وأنَّه من  ومعنى ))آذنُته بالحرب((

 الكبابر.

ا افترضت علٌه(( ٕ ًَّ ِممَّ ًَّ عبدي بشًء أحبَّ إل ب إل فٌه بٌان أنَّ والٌة هللا إنَّما تحصل ـ قوله: ))وما تقرَّ

ب إلٌه بؤداء الفرابض، واإلتٌان م َب بؤداء الفرابض أحبُّ إلى هللا بالتقرُّ ع ذلك بالنوافل، وهو ٌدلُّ على أنَّ التقرُّ

 من النوافل. 

ًَّ بالنوافل حتى أحبَّه((ٖ ب إل النوافل هً اإلتٌان باألعمال الصالحة زٌادة  ـ قوله: ))وال ٌزال عبدي ٌتقرَّ

، وإذا حصلت له المحبَّة ظفر بتسدٌد هللا على الفرابض، وفعلها مع االستمرار علٌها ٌجلب محبَّة هللا عزَّ وجلَّ 

ٌَمشً إالَّ إلى ما  فً تصرفاته، فبل ٌسمع إالَّ ما هو حق، وال ٌرى إالَّ ما هو حق، وال ٌنال إالَّ ما هو حق، وال 

ا استعاذه منه.  هو حق، وأكرمه هللا بإجابة دعوته إذا دعاه، وإعاذته ِممَّ

 

 الحدٌث التاسع والثالثون

تً الخطأ والنسٌان  ضً هللا عنهما: أنَّ رسول هللا عن ابن عباس ر قال: )) إنَّ هللا تجاوز لً عن أمَّ

 وما اسُتكرهوا علٌه (( حدٌث حسن، رواه ابن ماجه والبٌهقً وغٌرهما.

ٌِّنا محمد ـ ٔ ُة نب تان:  أمَّ  أمَّ

ًٍّ من حٌن بعثته  ًٍّ وجن ة دعوة، وهم كلُّ إنس  إلى قٌام الساعة. ـ أمَّ

ة فً هذا ـ وأ ة إجابة، هم الذٌن وفَّقهم هللا للدخول فً دٌنه الحنٌؾ وصاروا من المسلمٌن، والمراد من األمَّ مَّ

ة اإلجابة.  الحدٌث أمَّ

اإللجاء  واإلكراه:أن ٌكون ذاكراً لشًء فٌنساه عند الفعل،  والنسٌان:فعل الشًء من ؼٌر قصد،  ـ الخطأ:ٕ

ع فً هذه الثبلثة؛ وقد جاءت األدلة من كتاب هللا عزَّ وجلَّ على رفع ذلك، على قول أو فعل بالقوة، واإلثم مرفو

وقال: )...إال من أُْكِره وقلبه مطمِبن باإلٌمان(، وهذا  قال هللا عزَّ وجّل: )ربنا ال تإاخذنا إن نسٌنا أو أخطؤنا(

 فٌما بٌنه وبٌن هللا.

ا ما أتلفه لؽٌره فهو مضمون، كالقتل خطؤ تجب فٌه  الدٌة مع الكفارة، وإذا أُكره على الزنا أو َقْتل  *وأمَّ

 معصوم فبل ٌجوز له ذلك؛ فبل ٌستبقً حٌاته بقتل ؼٌره.
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 الحدٌث األربعون

بمنكبً، فقال: كن فً الدنٌا كأنَّك غرٌب أو  عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال: )) أخذ رسول هللا 

ما ٌقول: إذا أمسٌَت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحَت فال عابر سبٌل، وكان ابن عمر رضً هللا تعالى عنه

تك لمرضك، ومن حٌاتك لموتك (( رواه البخاري.  تنتظر المساء، وخذ من صحَّ

هو المقٌم فً ؼٌر بلده لقضاء حاجة، الغرٌب: ((، ـ قوله: ))كن فً الدنٌا كأنَّك غرٌب أو عابر سبٌلٔ

ٌَمرُّ بالببلد مروراً دون إقامة بها وعابر السبٌلذلك،  ٌستعدُّ لمؽادرة ذلك البلد متى َتمكَّن من : هو المسافر الذي 

وذلك إنَّما  ودار الغربة وعبور السبٌل فً هذا الحدٌث هً الدنٌا، والسٌر فٌها لآلخرة،حتى ٌنتهً من سفره، 

ر الموت وقصر األمل واالستعداد فٌها لآلخرة باألعمال الصالحة.  ٌكون بتذكُّ

كان ابن عمر رضً هللا تعالى عنهما ٌقول: إذا أمسٌَت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال ـ قوله: ))وٕ

على المسلم أن ٌكون مترقِّباً الموت، فهو ٌستعدُّ له بالعمل الصالح دون كسل أو تؤخٌر، وٌعمل  تنتظر المساء((،

ٌُدرك المساء، وفً لٌله كؤنَّه ال ٌدرك ال  صباح.الصالحات فً نهاره كؤنَّه ال 

تك لمرضك، ومن حٌاتك لموتك((،ٗ ٌُبادر إلى األعمال الصالحة،  ـ قوله: ))وخذ من صحَّ فعلى المسلم أن  

ته قبل أن ٌؤتٌه ما ٌعوقه من ذلك كالمرض والكبر، وأن ٌعُمر  نا منها، وذلك فً حال صحَّ حٌث ٌكون متمكِّ

 العمل إلى دار الجزاء.حٌاَته باألعمال الصالحة قبل أن ٌفجؤه الموت، فٌنتقل من دار 

***** 

 الحدٌث الواحد واألربعون

ٌُؤمن أحُدكم عن أبً محمد عبد هللا بن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما قال: قال رسول هللا  : )) ال 

 حتى ٌكون هواه َتَبعاً لَِما جبُت به (( حدٌث صحٌح، روٌناه فً كتاب الحجة بإسناد صحٌح.

: )وال تتبع الهوى فٌضلك عن سبٌل هللا(.المٌل إلى خبلؾ ا ـ الهوى:ٔ  لحق، كما فً قوله عزَّ وجلَّ

ومعنى الحدٌث: أنَّ الشخَص ٌجب علٌه أن ٌعرَض عملَه على الكتاب والسنة، وٌخالؾ هواه وٌتبع ما ـ ٕ

، وهذا نظٌر قوله تعالى: )وما كان لمإمن وال مإمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن ٌكون لهم جاء به 

 أمر وال هوى. خٌرة من أمرهم(، فلٌس ألحد مع هللا عزَّ وجلَّ ورسوله ال

ًٌ للكمال الواجب. ًُ اإلٌمان فً الحدٌث نف  ونف
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 الحدٌث الثانً واألربعون

ٌقول: )) قال هللا تعالى: ٌا ابن آدم! إنَّك ما دعوَتنً  قال: سمعُت رسول هللا  عن أنس 

كان منك وال أبالً، ٌا ابن آدم! لو بلغت ذنوُبك َعنان السماء ثم استغفرتنً  ورجوتنًِ غفرُت لك على ما

غفرُت لك، ٌا ابن آدم! إنَّك لو أتٌتنً بقُراب األرض خطاٌا ثم لقٌتنً ال تشرك بً شٌباً ألتٌُتك بقُرابها مغفرة 

 (( رواه الترمذي وقال: )) حدٌث صحٌح ((.

ل ٌاعبادي الذٌن أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا هذا الحدٌث نظٌر قول هللا تعالى: )قـ ٔ

 ٌؽفر الذنوب جمٌعاً إنه هو الؽفور الرحٌم(، ففٌه بٌان سعة فضل هللا عزَّ وجلَّ ومؽفرة ذنوب عباده.

د دعاء العب ـ قوله: )) ٌا ابن آدم! إنَّك ما دعوَتنً ورجوتنًِ غفرُت لك على ما كان منك وال أبالً((،ٕ

رّبه مؽفرة ذنوبه، ورجاإه ذلك منه دون ٌؤس، مع التوبة من الذنوب ٌحصل به من هللا المؽفرة ولو عُظمت 

رت.  الذنوب وكثرت وتكرَّ

ٌُعاقب علٌها. مغفرة الذنوب ومعنى  سترها عن الخلق والتجاوز عنها، فبل 

/ 4/ واالستؽفار منها، 3ب، / ورجاءه مؽفرَة الذنو2/ دعاء هللا، 1كثٌرة منها:  وأسباب مغفرة الذنوب

 / والسبلمة من الشرك.5واإلخبلص هلل، 

لو كثرت ذنوب العبد  ـ قوله: ))ٌا ابن آدم! لو بلغت ذنوُبك َعنان السماء ثم استغفرتنً غفرُت لك((،ٖ

: بلؽت السماء أو ما دون ذلك كالسحاب أو ما ٌبلؽه بصر الناظر إلى فوق، ثم َعنان السماء، أيحتى بلؽت 

 من العبد االستؽفار مع التوبة من جمٌع الذنوب، فإنَّ هللا تعالى ٌؽفر تلك الذنوب وٌتجاوز عنها. حصل

  وشروط التوبة: 

/ ومع هذه 4/ والعزٌمة فً المستقبل على أالَّ ٌعود إلٌه، 3/ والندم على ما فات، 2/اإلقبلع من الذنب، 1

ى حقوقهم الثبلثة، فإن كان الذنب فً حقِّ هللا عزَّ وجلَّ وف ٌٌِّن، أدَّ ٌه كفَّارة، أتى بالكفارة، وإن كان فً حق لآلدم

 إلٌهم أو تحلَّلهم منها.

ـ قوله: )) ٌا ابن آدم! إنَّك لو أتٌتنً بقُراب األرض خطاٌا ثم لقٌتنً ال تشرك بً شٌباً ألتٌُتك بقُرابها ٗ

كلُّ ذنب دون الشرك فهو تحت مشٌبة هللا، إن الشرُك باهلل عزَّ وجلَّ هو الذنب الذي ال ٌؽفره هللا، و مغفرة ((،

ٌُخلَّد فٌها خلود الكفار، بل ال بدَّ أن  به وأدخله النار، ولكنه ال  شاء عفا عن صاحبه ولم ٌعذبه، وإن شاء عذَّ

 ٌخرج منها وٌدخل الجنَّة.
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 الحدٌث الثالث واألربعون

لفرابض بأهلها، فما أبقت الفرابض : ))ألحقوا اعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال: قال رسول هللا 

جه البخاري ومسلم.  فؤلولى رجل ذَكر(( خرَّ

ُل األحادٌث الثمانٌة التً زادها الحافظ ابن رجب رحمه هللا، فؤكمل العدة خمسٌن ـ ٔ هذا الحدٌث هو أوَّ

 على ما جمعه اإلمام النووي.

رة فً كتاب هللا، وهً ستة، : الفراوالمراد بالفرابضهذا الحدٌث أصٌل فً قسمة الموارٌث، ـ ٕ بض المقدَّ

 وهً: الثلثان، والثلث، والسدس، والنصؾ، والربع، والثمن.

 وأصحاب هذه الفروض معروفون مذكورون فً كتب الفقه.

ٌُعطى مٌراثه، وما بقً ٌكون لَِمن ٌرث بؽٌر تقدٌر، وٌسمى ـ ٖ فً الحدٌث تقدٌم من ٌرث بالفرض ف

 التعصٌب.

)ٌقدم االبن وابن االبن وإن نزل، ثم األب ثم الجد وإن عبل، ثم األخ الشقٌق ذكر(:  قوله: )فؤلولى رجل ـٗ

 ثم األخ ألب ثم العم الشقٌق ثم العم ألب وهكذا(.

 ***** 

 الحدٌث الرابع واألربعون

 ًِّ ب جه البخاري عن عابشة رضً هللا عنها، عن النَّ م الوالدة (( خرَّ م ما تحرِّ ضاعة تحرِّ  قال: )) الرَّ

 ومسلم.

هات المرضعات واألخوات من الرضاعة ـ أي: تحرٌم الزواج بهن، ـ  ٔ جاء فً القرآن الكرٌم تحرٌم األمَّ

وكونهن محارم لك ـ فً قوله تعالى: )وأمهاتكم البلتً أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة( وجاءت السنَّة بهذا 

م الو م ما تحرِّ ضاعة تحرِّ ، فإذا فكلُّ ما حُرم بالنَّسب ٌحرم بالرضاعة مثلُهالدة، الحدٌث وما فً معناه بؤنَّ الرَّ

ها وجداتها  ا له من الرضاعة وصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة، وأمُّ ارتضع طفٌل من امرأة صارت أّمً

أمهاٍت له من الرضاعة، وإخوانها أخواالً له من الرضاعة، وأخواتها خاالت له من الرضاعة، وأوالدها سواء 

 نوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاعة... وهكذاكا

 ـ الرضاع الذي ٌكون به التحرٌم له شروط منها:2

أ: ما بلػ خمس رضعات فؤكثر. ب: أن ٌكون فً الحولٌن، فإن نقص عن الخمس فإنَّه ال ٌحصل به 

 التحرٌم، كما أنَّ رضاع الكبٌر ال ٌحصل به التحرٌم.
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 الحدٌث الخامس واألربعون

م بٌع  عن جابر بن عبد هللا أنَّه سمع رسول هللا  عام الفتح وهو بمكة ٌقول: )) إنَّ هللا ورسوله حرَّ

ٌُدهن بها  ٌُطلى بها السفن، و الخمر والمٌتة والخنزٌر واألصنام، فقٌل: ٌا رسول هللا أرأٌَت شحوم المٌتة، فإنَّه 

م علٌهم رسول هللا  الجلود، وٌستصبح بها الناس؟ قال: ال! هو حرام، ثم قال : قاتلَ هللا الٌهوَد؛ إنَّ هللا حرَّ

جه البخاري ومسلم.  الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه (( خرَّ

مات األربع ـ ٔ وهً أمُّ الخبابث؛ ألنَّ شارَبها ٌسعى بشربها إللحاق نفسه  الخمر،األول من هذه المحرَّ

ً كلِّ حرام، وقد ٌكون من ذلك االعتداء على المحارم، وهً تجلب كلَّ بالمجانٌن، فٌحصل نتٌجة لذلك أنَّه ٌقع ف

 شرٍّ وتوقع فً كلِّ ببلء، ولهذا أُطلق علٌها أمُّ الخبابث.

 ، فٌحرم أكلها إالَّ لضرورة إبقاء الحٌاة حٌث ال ٌجد ؼٌَرها.والثانٌة المٌتة

ىوكلُّ ما ٌحرم أكله ، فبل ٌجوز أكله وال بٌعه، والثالث الخنزٌر ـ أي: المذبوح  من الدواب فالمٌتة والمذكَّ

 منه سواء.بالطرٌقة الشرعٌة ـ 

 فبل ٌجوز بٌعها وال اقتناإها؛ ألنَّها ُصنعت لعبادتها، بل ٌجب تحطٌمها وكسرها. والرابع األصنام،

ٌُدهن بها الجلود، وٌستصبح بها الناس؟(ٕ ٌُطلى بها السفن، و أي:  ـ قوله: )أرأٌَت شحوم المٌتة، فإنَّه 

 فهل ٌحلُّ بٌُعها لَِما ُذِكَر من المنافع؛ فإنَّها مقتضٌة لصحة البٌع.

 فٌه قوالن:ـ قوله: )فقال: ال، هو حرام(، ٖ

 األول: أي حرام البٌع واالنتفاع بها.

 الثانً: حرام بٌعها، وٌجوز االنتفاع بها.

م علٌهم الشحوم، فأجملٗ هذا من  وه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه ((،ـ قوله: )) قاتل هللا الٌهود؛ إنَّ هللا حرَّ

م علٌهم الشحوم أجملوها أي: أذابوها، وباعوها وأكلوا أثمانها،  ا حرَّ م شٌباً حٌل الٌهود؛ فإنَّ هللا لَمَّ وهللا إذا حرَّ

م ثمنه،  .ولهذا دعا علٌهم رسول هللا  حرَّ

 

 الحدٌث السادس واألربعون

ًَّ عن أبً ُبردة عن أبٌه أبً موسى األشع ب بعثه إلى الٌمن، فسأله عن أشربة ُتصنع بها،  ري أنَّ النَّ

فقال: )) ما هً؟ قال: البْتع والِمْزر، فقٌل ألبً بردة: وما البْتع؟ قال: نبٌذ العسل، والِمزر نبٌذ الشعٌر، فقال: 

جه البخاري.  كلُّ مسكر حرام (( خرَّ

ًُّ  ـ قوله: ))كلُّ مسكر حرام((،ٔ ب رٌم باإلسكار، فدلَّ على أنَّ ما أسكر من األشربة التح أناط النَّ
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 حرام، وما لم ٌسكر فإنَّه حبلل.

وكلُّ ما أسكر فهو حرام، سواء كان شراباً أو طعاماً، وسواء كان ساببلً أو جامداً أو دقٌقاً أو ورقاً أو ؼٌر 

 : )) كلُّ مسكر حرام ((.ذلك، فإنَّ كلَّ ذلك داخٌل تحت قوله 

اه، فكلُّ ما كان كذلك داخٌل تحت قوله  ما ـ والخمرُ ٕ : )) كلُّ مسكر حرام ((، وكلُّ خامر العقل وؼطَّ

ا للذرٌعة الموصلة إلى المسكر، وسواء كان ذلك من العنب أو ؼٌرها.  شًء أسكر كثٌُره فقلٌلُه حرام، وذلك سّدً

 ***** 

 الحدٌث السابع واألربعون

ا من بطن، بحسب  هللا  عن المقدام بن معد ٌكرب قال: سمعُت رسول ً  وعاًء شّرً ٌقول:  ))ما مؤل آدم

ٌُقمن صلَبه، فإن كان ال محالة، فُثلٌث لطعامه، وثلٌث لشرابه، وثلٌث لنَفِسه(( رواه أحمد  ابن آدم أكالت 

 والترمذي والنسابً وابن ماجه، وقال الترمذي: ))حدٌث حسن((.

ا من بطـ قوله ٔ ً  وعاء شّرً ٌُوَضع فٌه الشًء، وشرُّ  ن((،: ))ما مؤل آدم الوعاء: هو الظرؾ الذي 

وعاء ُملا هو البطن؛ لَِما فً ذلك من التُّخمة، والتسبُّب فً حصول األمراض، ولَِما ٌورثه من الكسل والفتور 

 واإلخبلد إلى الراحة.

ٌُقمن صلَبه((،ٕ صل بها حٌاته، ٌكفً ابن آدم عدٌد من األكبلت التً تح ـ قوله: ))بحسب ابن آدم أكالت 

ظهره، وفً ذلك حثٌّ على التقلٌل من األكل؛ لٌحصَل لئلنسان الخفَّة والنشاط والسبلمة من  ومعنى صلَبه:

ض لؤلمراض التً تنتج عن كثرة األكل.  التعرُّ

إذا لم ٌكتؾ اإلنساُن بؤكبلت  ـ قوله: ))فإن كان ال محالة، فُثلٌث لطعامه، وثلٌث لشرابه، وثلٌث لنَفِسه((ٖ 

ٌُشرب فً حدود ثلثً البطن؛ لٌبقى  ٌُإكل و ٌُقمن صلَبه، وكان ال محالة زابداً عن هذا المقدار فلٌكن مقدار ما 

ٌُمكن معه التنفس بسهولة.  ثلٌث 

 

 الحدٌث الثامن واألربعون

 ًِّ ب ت قال: )) أرَبٌع َمن كنَّ فٌه كان منافقاً، وإن كان عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما، عن النَّ

ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصَم فجر،  خصلٌة منهنَّ فٌه كانت فٌه خصلٌة من النفاق حتى ٌَدعها؛ إذا حدَّ

جه البخاري ومسلم.  وإذا عاهد غدر (( خرَّ

معنى الحدٌث: أنَّ َمن ُوجدت فٌه هذه الخصال األربع فهو موصوٌؾ بالنفاق العملً، وَمن كان عنده ـ ٔ

 صلٌة من النفاق حتى ٌَدع هذه الخصلة.واحدة منها كانت فٌه خ
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، وذلك أن ٌحدِّث ؼٌَره بحدٌث هو كاذب فٌه، والكذب: اإلخبار ـ الخصلة األولى الكذب فً الحدٌثٕ

بالشًء على ؼٌر حقٌقته، وفً ذلك إساءةُ صاحب الحدٌث إلى نفسه؛ التِّصافه بهذا الُخلق الذمٌم، وإساءةٌ إلى 

ثه بإٌهامه أنَّه صا دَق ٌهدي إلى البر، وإنَّ دق فً حدٌثه معه، وقد قال َمن ٌحدِّ دق؛ فإنَّ الصِّ : )) علٌكم بالصِّ

ٌَّاكم والكذب؛ فإنَّ  ٌُكتب عند هللا صدٌقاً، وإ دَق حتى  ى الصِّ جل ٌصدق وٌتحرَّ البرَّ ٌهدي إلى الجنَّة، وما ٌزال الرَّ

ٌُكتب عند الكذَب ٌهدي إلى الفجور، وإنَّ الفجوَر ٌهدي إلى النار، وما  ى الكذب حتى  جل ٌكذب وٌتحرَّ ٌزال الرَّ

اباً ((.  هللا كذَّ

ا إذا وعد وهو عازٌم على الخصلُة الثانٌة: إخالف الوعد ٌَّته أالَّ ٌفً بها، أمَّ ِعَد ِعدًة وفً ن ٌَ ، وذلك بؤن 

ٌَمنعه من الوفاء فهو معذور.  الوفاء بالوعد، فطرأ له ما 

والمعنى: أن ٌكون اإلنساُن عند الخصومة مع ؼٌره ٌؽضب  ومة،الخصلُة الثالثة: الفجور فً الخص

 فٌتجاوز العدل إلى الظلم، وٌرد الحق وٌنتصر للباطل.

والؽدُر حرام ٌ فً كلِّ عهد بٌن المسلم وؼٌره، ولو كان المعاَهد كافراً،  الخصلة الرابعة: الغدر فً العهد،

ا عهود وقد أمر هللا تعالى فً كتابه بالوفاء بعهود المشرك ٌن إذا أقاموا على عهودهم ولم ٌنقضوا منها شٌباً، وأمَّ

وٌدخل فً العهود التً ٌجب الوفاُء بها وٌحرم الغدُر المسلمٌن فٌما بٌنهم فالوفاء بها أشد، ونقُضها أعظُم إثماً، 

لعقود البلزمة جمٌُع عقود المسلمٌن فٌما بٌنهم إذا تراضوا علٌها من المباٌعات والمناكحات وؼٌرها من ا فٌها

ا ٌعاهد العبُد ربَّه علٌه من نذر التبرر ونحوه. وكذلكالتً ٌجب الوفاء بها،   ما ٌجب الوفاُء به هلل عزَّ وجلَّ ِممَّ

 

 الحدٌث التاسع واألربعون

ًِّ عن عمر بن الخطاب  ب لون على هللا حقَّ توكله لرزقكم كما ٌرزق  ، عن النَّ قال: ))لو أنَّكم توكَّ

تغدو خماصاً، وتروُح بطاناً(( رواه اإلمام أحمد والترمذي والنسابً وابن ماجه وابن حبان فً الطٌر، 

 صحٌحه والحاكم، وقال الترمذي: )) حسن صحٌح ((.

ل على هللا عزَّ وجلَّ،  ـٔ هو صدُق اعتماد القلِب على هللا عزَّ  وحقٌقُة التوكلهذا الحدٌث أصٌل فً التوكُّ

 الح ودفع المضار من أمور الدنٌا واآلخرة كلِّها مع األخذ باألسباب المشروعة.وجلَّ فً استجبلب المص

ٌُنافً التوكَل، ورسول هللا   لٌن قد دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المؽفر،  واألخذ بها ال  ٌُِّد المتوكِّ س

حرص على ما ))ا إلى الجمع بٌن األخذ باألسباب واالعتماد على هللا بقوله  وقد أرشد رسول هللا 

 ٌنفعك واستعن باهلل((.

أي: ُممتلبة البطون، وهذا فٌه وتروح بطاناً(أي: خالٌة البطون لطلب الرزق، )قوله: )تغدو خماصاً( ـٕ
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الجمع بٌن األخذ باألسباب والتوكل على هللا، وعلى المسلم مع أخذه باألسباب أن ال ٌعتمد علٌها، بل ٌعتمد على 

ٌُهمل األخذ باأل  سباب ثم ٌزعم أنَّه متوكِّل، فاهلل قدر األسباب والمسبَّبات. هللا وال 

 ***** 

 الحدٌث الخمسون

 ًَّ ب رجلٌ، فقال: ٌا رسول هللا! إنَّ شرابَع اإلسالم قد كُثرت علٌنا،  عن عبد هللا بن ُبسر قال: )) أتى النَّ

ك به جامع؟ قال: ال ٌزال لسانك رطباً من ذكر هللا عزَّ وجلَّ  جه اإلمام أحمد بهذا اللفظ،  فباٌب نتمسَّ (( خرَّ

جه الترمذي وابن ماجه وابن حبان فً صحٌحه بمعناه، وقال الترمذي: )) حسن غرٌب ((.  وخرَّ

عن أمور  مثال من األمثلة الكثٌرة فً سإال أصحاب رسول هللا  سإال هذا الرجل رسول هللا ـ ٔ

ٌن، وكلُّ ذلك دالٌّ على فضلهم ونبلهم وسبقهم  إلى كلِّ خٌر وحرصهم على كلِّ خٌر. الدِّ

ا الفرابض فإنَّها مطلوبة كلُّها، وٌجب على إنَّ شرابَع اإلسالم قد كُثرت علٌناقوله: ) ـٕ (أي: النوافل، وأمَّ

ُك بها جمٌعاً.  المسلم التمسُّ

كُر نوعان: عام وخاص، ال ٌزال لسانك رطباً من ذكر هللا عزَّ وجلَّ قوله: ) ـٖ  (، الذِّ

كُر العامفالـ  ٌدخل فٌه الصلوات وقراءة القرآن وتعلُّم العلم وتعلٌمه وحمد هللا والثناء علٌه وتنزٌهه  ذِّ

 وتقدٌسه عن كلِّ ما ال ٌلٌق به.

كُر الخاصـ  ٌُقال:  والذِّ ٌُقرن بالدعاء، ف حمد هللا والثناء علٌه وتسبٌحه وتهلٌله وتكبٌره وتحمٌده، وهو الذي 

كر والدعاء، أو األ دعٌة واألذكار، وهذا العمل سهٌل على اإلنسان، عظٌم األجر عند هللا، وثبت فً الذِّ

: ))كلمتان حبٌبتان إلى الرحمن، خفٌفتان على الصحٌحٌن وهو آخر حدٌث فً صحٌح البخاري قوله 

 اللسان، ثقٌلتان فً المٌزان: سبحان وبحمده، سبحان هللا العظٌم((.

 

لمٌن، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله آخر التلخٌص، والحمد هلل ربِّ العا
 وصحبه.

 


